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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-10 68

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 68 Dnr 2019/151 008 KS

Medborgarförslag (Kicki Falck) öppna allmänna baden för hundar 
kvällstid

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen
att följa de lokala ordningsföreskrifterna och avslå medborgarförslaget.

Förslagställaren ska bjudas in när ärendet tas upp för beslut.

Ärendebeskrivning
Från medborgarförslaget: Hundbadet är en katastrof, det är fullt med stora stenar 
som både matte/husse samt hund håller på att bryta benen av sig. Eftersom man 
inte kan ta bort stenarna på hundbadet så kan det inte vara så svårt att tillåta även 
hundar att komma ner efter klockan 18.00 på ett av baden med sandstrand samt 
sandbotten utan stora stenar. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelse, 2020-02-20.

Bedömning
Enligt lokala ordningsföreskrifterna är det under tiden 1 juni – 31 augusti inte lov 
för hundar att vistas på EU-klassade badplatser på kommunens mark, undanta-
get där det särskilt anslås att det är en hundbadplats. 
Sjöstugan/Mejerivikens badplats är klassad som EU-bad och har då hundför-
bund under perioden som är nämnd ovan. Men alla andra vikar runt om Borg-
holm är inte klassade som EU-bad och har då inte heller hundförbud.  

Konsekvensanalys
Vid beslut om att hundar ska tillåtas på Sjöstugan/Mejeriviken efter kl 18 krävs änd-
ringar i de lokala ordningsföreskrifterna. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
Förslagställaren

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-02-20 2019/151 008

 

Handläggare
Julia Hallstensson
Mark- och exploateringsstrateg 

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-88303 Julia.Persson@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till [skriv instans här]

Svar till medborgarförslag öppna allmänna baden för hundar kvällstid

Förslag till beslut 
att följa de lokala ordningsföreskrifterna och avslå medborgarförslaget

Ärendebeskrivning
Från medborgarförslaget: Hundbadet är en katastrof, det är fullt med stora stenar 
som både matte/husse samt hund håller på att bryta benen av sig. Eftersom man in-
te kan ta bort stenarna på hundbadet så kan det inte vara så svårt att tillåta även 
hundar att komma ner efter klockan 18.00 på ett av baden med sandstrand samt 
sandbotten utan stora stenar. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Kicki Falck
Lokala ordningsföreskrifter

Bedömning
Enligt lokala ordningsföreskrifterna är det under tiden 1 juni – 31 augusti inte lov 
för hundar att vistas på EU-klassade badplatser på kommunens mark, undanta-
get där det särskilt anslås att det är en hundbadplats. 
Sjöstugan/Mejerivikens badplats är klassad som EU-bad och har då hundförbund 
under perioden som är nämnd ovan. Men alla andra vikar runt om Borgholm är 
inte klassade som EU-bad och har då inte heller hundförbud.  

Konsekvensanalys
Vid beslut om att hundar ska tillåtas på Sjöstugan/Mejeriviken efter kl 18 krävs änd-
ringar i de lokala ordningsföreskrifterna. 

 

Anders Magnusson Julia Hallstensson
Tillväxtchef Mark- och exploateringsstrateg 

Skickas till
Klicka här för att ange text.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2020-03-17 2020/8 042

 

Handläggare
Mattias Sundman
Controller

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[  mattias.sundman@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till KOMMUNSTYRELSEN

Budgetuppföljning februari 2020

Förslag till beslut 
att lägga budgetuppföljningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter februari 2020.

 Resultatet för kommunen är +4,9 mkr. (Årsprognos +17,3 mkr)
 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +1,0 mkr.(Årsprognos +0,5 mkr)
 Likvida medel 24,6 mkr.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunen februari 2020. 

Bedömning
Enligt antagen ekonomisk redovisning ska verksamheternas planerade åtgärder för 
att få en budget i balans redovisas vid varje budgetuppföljning. 

Kommunstyrelsens åtgärder uppgår till 1,8 mkr.

Förvaltningen avvaktar med att tillsätta vakanta tjänster för att få en budget i balans.

Gata park- verksamheten har övergått till kommunen och det pågår en genomlys-
ning av hur verksamheten bland annat ska kunna hantera säsongssvängningen och 
bli mer kostnadseffektiv.

Även kost verksamheten har gått över från bolaget till kommunal regi och där arbe-
tar verksamheten aktivt med att minska den negativa avvikelsen. För att minska be-
lastningen och de höga personalkostnaderna ses regler och rutiner kring hantering 
och beställning av specialkost över. Arbetet med menyplanering intensifieras samt 
att de rutiner som finns avseende vikarietillsättning kommer ses över. Även översyn 
av taxa för icke pedagogiska måltider är planerad.

Lokalvård- och transportenheten har inlett ett samarbete enheterna emellan för att 
samplanera och minska kostnaderna.
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2 (2)

Utbildningsnämnden. Det har skett förändringar i bidragsramar för statsbidraget 
likvärdig skola, detta innebär att bidragsramen är högre än vad som tidigare varit 
känt och därmed vad förvaltningen har budgeterat för året. Detta ingår inte i förvalt-
ningens prognos på helår utan följs upp nästkommande uppföljning.

Socialnämndens åtgärder uppgår till 5,6 mkr.

Den övergripande åtgärden att sänka sjukfrånvaron om 600 tkr på helår redovisas 
tillsammans med återhållsamhet gällande inköp av förbruknings- och kontorsmateri-
al centralt.

Åtgärden som finns inom omsorgen om funktionsnedsatta 240 tkr avser sänkta kost-
nader till följd av samlokalisering av daglig verksamhet på Ekbacka. Här finns en 
osäkerhet då renoveringen av våning 3 ännu inte är igång vilken behöver genomfö-
ras för att åtgärden ska kunna ge effekt.

Försörjningsstödskostnaderna beräknas kunna minska med 10 %, vilket motsvarar 
550 tkr på helår. Detta till följd av att ansökan digitaliseras och att allt fler individer 
kommer ut i självförsörjning via enheten för stöd och arbete. Åtgärden redovisas un-
der verksamheten för stöd och arbete.

För att förvaltningen ska kunna minska kostnaderna för externa placeringar både in-
om barn och familj och inom missbruk behöver samarbetet och planeringen gällan-
de öppenvårdsinsatser stärkas. Även antalet egna familjehem behöver bli fler för att 
uppnå åtgärden om 2,2 mkr som redovisas under individ- och familjeomsorgen. Gäl-
lande verksamheten för stöd och insatser så finns åtgärder om 2,0 mkr antagna vil-
ka kommer ge effekt i samband med att verksamheten effektiviseras och samarbe-
tet mellan individ- och familjeomsorgen stärks.

 

Lars-Gunnar Fagerberg Mattias Sundman
Ekonomi och fastighetschef Controller

Skickas till
Nämnderna 
Ekonomiavdelningen
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Uppföljning februari
Feb 2020
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Kommunstyrelse
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Uppföljning februari
Borgholms Kommun  3

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse
Från och med årsskiftet har IT-avdelningen övergått till Ölands kommunalförbund. 
Kommunen har också tecknat avtal med Mörbylånga om gemensamt dataskyddsombud. 
För att driva uppdraget om ökat samarbete med Mörbylånga har/kommer berörda chefer 
få uppdragsbeskrivningar för att analysera förutsättningarna och komma med förslag på 
hur de precisa lösningarna kan se ut.

De skattetfinansierade verksamheterna inom Borgholm Energi AB har beslutats flytta till 
kommunstyrelsen från och med mars månad. Budget för dessa verksamheter är från 
januari flyttad till kommunstyrelsen. Flytt av personal kommer att ske i mars.

För övrigt bör nämnas att kommunsekreteraren efter 45 mycket förtjänstfulla år gått i 
pension.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Ekonomisk sammanställning
Förvaltningen visar en positiv avvikelse om 0,5 mkr (prognos - 4,9 mkr).

Avvikelsen härleds främst till kommunstyrelsen där de medel som riktats till 
socialförvaltningen inte nyttjats för perioden. Medlen förväntas nyttjas under året vilket 
visas i prognosen för helåret. Miljöenheten har ingen budget för intäkter för perioden men 
ett utfall. Detta förklarar enhetens positiva budgetavvikelse för perioden.

Den prognostiserade avvikelsen härleds till främst till gata/park där kostnaderna är högre 
än budget. Hyreskostnaden för Ölands gymnasium är inte budgeterad vilket ger 
kommunstaben en negativ avvikelse. Kostenheten har högre livsmedelskostnader än 
budgeterat samt högre personalkostnader vilket sammantaget bidrar till avvikelsen.

Kommunens verksamheter

Kommunstyrelsen i korthet
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Direkt under 
fullmäktige har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens operativa 
verksamhet. I kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sker beredning och behandling av 
ärenden rörande ledning, samordning och uppföljning av kommunens samlade 
verksamhet. Från kommunstyrelsen läggs också förslag till beslut inför behandling av 
ärenden i kommunfullmäktige.

Budgetram 2019 165 316 tkr

Ordförande Ilko Corkovic (S)

Förvaltningschef Jens Odevall
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Kommunstyrelse
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Uppföljning februari
Borgholms Kommun  4

Analys av verksamheten

Kommunledningsförvaltning

Administrationen och servicecenter fortsätter med att arbeta utifrån givna mål och 
aktiviteter ställda från kommunledningsfullmäktige och kommunchefens vision. Ett 
arbete som gör att arbetsrutiner och arbetssätt ses över och förbättras så att det blir 
tydlighet både inom enheten som ut mot kund. Digitala effektiviseringar pågår ständigt. 
Samarbete med andra enheter  inom förvaltningen pågår.

Fritidsverksamheten har placerats hos kultursamordnaren. Ansvaret för fastigheter 
kopplade till fritid ligger på fastighetsavdelningen. Gränsdragningslista ska upprättas 
mellan fastighet, kultur och fritid samt i förekommande fall utbildningsförvaltningen.

Inom MEX är det stort fokus på omförhandling av markavtal, arrenden, nyttjanderätter 
och tomträtter. Näringslivsenheten håller på att ta fram en handlingsplan för ett bättre 
näringslivsklimat i kommunen.

Detaljplanearbetet löper på med hög intensitet. Ekbacka, Rosenfors och Stora Rör är 
pågående och planprogram för Kv. Strandbo samt detaljplan för villatomter i Kolstad 
39:33 är ute på samråd.

Akuta insatser och kostnader för jour i kommunens fastigheter under februari.

Teknisk service

Arbete med att flytta de skattefinansierade verksamheterna från Borgholm Energi AB till 
Borgholms kommun pågår. Budget för dessa verksamheter är flyttat från januari månad, 
varpå uppföljningen görs på kommunstyrelsen. Personalen kommer att flyttas per mars 
månad.

Ett arbete med att analysera verksamheterna pågår. Det finns stora underhållsbehov i 
hamnarna och på gata park skapas ett planeringsschema för återkommande insatser.

Kost, lokalvård och transport är också med i överflytten till kommunstyrelsen. 
Kostenheten förser kommunens verksamheter med måltider, under januari har införandet 
av 1-2 vegetariska dagar gjorts inom skola och förskola. Flertalet projekt drivs inom 
kostenheten, bland annat fokus på egenkontroll och öppen matsal för äldre. 
Lokalvårdsenheten utför samtlig lokalvård i kommunens offentliga lokaler. 
Transportenheten sköter transport av livsmedel och måltider till kommunens 
verksamheter samt posthantering.
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www.borgholm.se

Uppföljning februari
Borgholms Kommun  5

Inköp och avtalstrohet
Nedan visas avtalstroheten för kommunstyrelsen för perioden januari-februari 2020, 
baserat på inköp som är betalda under perioden. Inköpen är exklusive investeringar, köp 
av huvudverksamhet samt bidrag. Avtalstroheten för perioden januari-februari 2020 är 
81% (2019 var den 79 %). Sett till hela kommunen så var avtalstroheten 83 % under 
perioden.

Livsmedel

Nedan visas avtalstroheten vid inköp av livsmedel. Inköpen är exklusive 
personalrepresentation. För perioden januari-februari 2020 var avtalstroheten 99 % ( 2019 
var 86 %). Sett till hela kommunen så är avtalstroheten på 89 % under perioden.

Under perioden har inköp gjorts av 11 leverantörer varav 8 är avtalsleverantörer vilket 
motsvarar 73 %. För hela kommunen var motsvarande 12 leverantörer av totalt 24, d.v.s. 
50 %.
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Kommunstyrelse
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www.borgholm.se

Uppföljning februari
Borgholms Kommun  6

Personaluppföljning
Nedan redovisas arbetad tid för 2020 samt för 2019.
Andelen årsarbetare har minskat med anledningen av IT:s övergång till Ölands 
Kommunalförbund.(17 medarbetare) Om avräkning sker för dessa innebär det att en 
ökning har skett med 7 årsarbetare sedan januari 2019.

Arbetad tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Antal årsarbetare 2019 101 97 103 99 105 93 88 98 107 117 105 79

Antal årsarbetare 2020 87

Nedan redovisas fyllnad- och övertidstimmar för 2020 samt för 2019.

Övertiden är något högre än januari 2019. Det är dock för tidigt att utläsa något kring 
detta.
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Uppföljning februari
Borgholms Kommun  7

Arbetad tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Övertid 2019 10 43 47 29 74 45 41 69 13 7 18 16

Fyllnadstid 2019 0 9 5 0 8 9 9 2 0 0 4 0

Övertid 2020 17

Fyllnadstid 2020 0

I diagrammet nedan visas den totala sjukfrånvaron.
Den totala sjukfrånvaron har minskat något, vilket beror på en minskning av 
korttidsfrånvaron. Långtidsfrånvaron har ökat från 4 till 5 medarbetare.

Sjukfrånvaro Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Total sjukfrånvaro 
2019 4,8 4,8 4,1 3,9 4,4 3,5 4,4 5,3 7,2 5,3 6,3 4,4

Total sjukfrånvaro 
2020 4,7

Korttidsfrånvaro 
2019 2,0 2,3 1,6 1,0 1,3 1,1 0,5 0,7 2,5 1,3 2,1 1,5

Korttidsfrånvaro 
2020 0,9
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Kommunstyrelse
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Uppföljning februari
Borgholms Kommun  8

Ekonomisk analys
Förvaltningen uppvisar en positiv avvikelse om 0,5 mkr för perioden.

 Kommunstyrelsen uppvisar en positiv avvikelse som härleds till att de medel som 
riktats till socialförvaltningen, 5,5 mkr på helår inte nyttjats för perioden. Medlen 
förväntas nyttjas under året vilket visas i prognosen.

 Kommunstabens negativa avvikelse härleds till högre kostnader för turistvägar 
gällande projektet fyr till fyr samt  avsaknad av ännu ej inkommen ersättning för 
krisberedning. 

 Ekonomi och HR-avdelningen har haft lägre kostnader än förväntat under 
perioden vilket förklarar enheternas positiva avvikelse.

 Tillväxtenheten visar på en negativ budgetavvikelse på grund av en tjänst som 
inte finns budgeterad samt lönekostnader som inte är fördelade till projekt.

 Gata/park visar en negativ avvikelse på grund av högre kostnader än budget för 
enhetens olika verksamheter. Anledningen till att hamnverksamheten avviker mot 
budget är lönekostnad som ska belasta projekt framåt.

 Avvikelsen på kostenheten härleds till att livsmedelskostnaderna fortsatt är högre 
än budgeterad nivå. Avvikelsen för OB-kostnader inom lokalvård och kostenhet 
finns kvar och har utökats något under februari.

 Bidrag för kultur och näringsliv har betalats ut under februari, vilket ger nästintill 
en budget i balans för perioden.

 I februari har intäkter över budgeterad nivå redovisats på byggenheten, dock 
återfinns den större negativa avvikelsen från januari kvar. Intäkterna för plan har 
varit högre än budgeterad nivå vilket reducerar den totala avvikelsen för enheten. 
Bostadsanpassningen har lägre kostnader för bostadsanpassningsuppdrag än 
budgeterat för perioden.

 Investeringsprojekt och hyreskostnader paviljongen till Åkerboskolan belastar 
driftkostnader för januari och februari. Ombokas löpande.

I tabellen nedan listas de bidrag som beslutats eller avtalats. Bidragen delas upp i tre 
kategorier: projekt och bidrag, medfinansiering och allmän 
kulturverksamhet/näringslivsarbete. I tabellen syns budgeterad kostnad och kvarvarande 
budget för 2020.

 

Projekt och bidrag § Budget 2020 (kr)

Ölands skördefest & Öland spirar KSAU 97/18 100 000

Framtid Borgholm (2018-2020) KS 22/18 300 000

IFK Borgholm - Viktoriadagen (årligt) KSAU 126/18 28 000

Bidrag till katthem (årligt) KS 130/14 15 000

Kalmar brottsofferjour (årligt) KSAU 172/15 32 712

Kalmar Ölands nämndemannaförening KSAU 47/16 2 000

Länskommittén Sveriges Nationaldag KSAU 138/18 3 000

Ölands vattenråd 236/15 10 853

Färjelinjen Oskarshamn-Byxelkrok -
 marknadsföringsstöd (2019-2022) Del beslut 235 000

Ölandsglöd (årligen) KF §175/16 10 000

Seniorgruppen - Seniorbroschyr 10 000

Träffpunktsverksamheter i Borgholm (PRO) KS 206/18 25 000
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Uppföljning februari
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Borgholms jaktvårdskrets (årligt) KSAU 58/19 7 500

Regional samverkan kring ungas uppväxt 
(2020-2022) inkl lupp KSAU 192/19 36 063

SmåKom (årligen) KS §89/16 26 718

Energikontor Sydost 20 914

Mouintenbikearena KS 189/19 45 000

Totalförsvar Öland KS 295/19 5 000

Ridhus Löttorp KS 153/18 80 000

Bidrag fiber

Borgholms Godtemplares Byggnadsförening 
fiber KSAU 208/17 15 000

Summa 1 007 760

Kvarvarande utrymme budget 430 940

Medfinansiering § Budget 2020 (kr)

Ung företagssamhet i Kalmar län (årligt) KS 201/15 37 500

Kalmarsunds kommissionen (2019-2022) KS 7/19 25 000

Kalmarsund promotion (årligen om inte avtal 
sägs upp) KSAU 299/19 40 000

Kalmar science park 55 000

Summa 157 500

Kvarvarande utrymme budget -14 800

Allmän kulturverksamhet/näringslivsarbete § Budget 2020 (kr)

Driftsbidrag till Folkets hus 253 500

Uppväxlingsprojekt (riktlinje ) KS 171/20 455 000

Byxelkroks Hamnförening KSAU 12/20 45 000

Summa 753 500

Kvarvarande utrymme budget 0
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Ekonomisk sammanställning ansvar

 Årsbudget Budget jan-feb Utfall jan-feb Avvikelse

Total

1000 Kommunfullmäktige 673 111 120 -9

1010 Kommunstyrelse 84 287 14 041 13 163 877

1012 Gata, park och 
hamnar 0 0 61 -61

1015 Fastigheter -821 319 -33 351

1016 Fastighetsfunktion 14 630 2 420 2 551 -131

1100 Kommunstab 6 925 925 1 104 -179

1101 Administration 6 232 998 925 73

1102 Servicecenter 0 0 0 0

1105 Tillväxtenhet 3 699 605 751 -146

1106 Gata och park 14 200 1 987 2 204 -217

1107 Hamnar 3 410 348 418 -70

1108 Kultur och näringsliv 8 902 1 475 1 468 7

1109 Miljöprojekt 1 106 181 120 61

1110 Ekonomiavdelning 7 726 1 263 1 181 82

1112 IT- avdelning 0 0 0 0

1120 HR-avdelning 8 443 1 380 1 283 97

1130 Plan- och byggenhet 1 070 152 227 -74

1135 Miljöenhet 3 372 1 000 829 171

1139 Bostadsanpassning 1 462 241 128 113

1140 Kostenhet 0 -132 93 -225

1150 Lokalvård 0 -93 46 -140

1151 Transport 0 1 -8 9

1152 Omlastning 0 -2 55 -57

1211 Räpplinge- 
Äpplerum 0 0 0 0

Summa 165 316 27 219 26 686 532
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Prognos
Förvaltningen uppvisar en prognostiserad avvikelse om - 4,9 mkr för 2020. Prognosen är 
exklusive utdelning från Borgholm Energi AB eftersom dessa medel är budgeterade för 
inköp av strategiskt markförvärv.

 Kommunfullmäktiges kostnad för arvoden är högre än budget redan under årets 
första månad. Även föregående år var kostnaden högre än budgeterad nivå. 
Därför väntas kostnaderna ge en negativ avvikelse vid årets slut. 

 Rivningskostnader för gamla Skogsbrynet blir dyrare än prognostiserat. 
Kostnadsökningen beror på att rivningsmassor innehåller asbest.

 Kostnaden för skolskjuts inom gymnasiesärskolan förväntas ligga något högre än 
budgeterat vilket förklarar kommunstyrelsens negativa avvikelse.

 Hyreskostnad för lokaler i Ölands gymnasium och verksamhetsanpassning finns 
inte budgeterad vilket innebär att kommunstaben visar på en negativ prognos vid 
årets slut.

 Inom gata park återfinns kostnader som inte inryms i ramen för 2020. Detta 
väntas ge en negativ budgetavvikelse.

 Miljöenheten förväntas få in mer intäkter än budgeterat samt ha en vakant tjänst 
under del av året.

 Kostenhetens avvikelse härleds till högre personalkostnader och högre 
livsmedelskostnader än budgeterat.

 Tillväxtenheten har högre personalkostnad än budgeterat vilket förklarar den 
prognostiserade avvikelsen.

 De enheter som förväntas ha lägre kostnader under året och bidra till att reducera 
avvikelsen är miljöenheten, plan- och byggenheten och ekonomiavdelningen.
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Prognos ansvar

 Årsbudget Årsprognos Fg prognos Budgetavvikelse

Total

1000 Kommunfullmäktige 673 931 -216 -258

1010 Kommunstyrelse 84 287 84 388 -103 -101

1012 Gata, park och hamnar 0 0 0 0

1015 Fastigheter -821 -1 172 54 351

1016 Fastighetsfunktion 14 630 15 362 14 -731

1100 Kommunstab 6 925 7 142 -677 -217

1101 Administration 6 232 6 232 -5 0

1102 Servicecenter 0 0 0 0

1105 Tillväxtenhet 3 699 3 845 -10 -146

1106 Gata och park 14 200 17 216 -2 988 -3 016

1107 Hamnar 3 410 3 480 -61 -70

1108 Kultur och näringsliv 8 902 8 896 91 6

1109 Miljöprojekt 1 106 1 087 12 19

1110 Ekonomiavdelning 7 726 7 634 92 92

1112 IT- avdelning 0 0 0 0

1120 HR-avdelning 8 443 8 443 102 0

1130 Plan- och byggenhet 1 070 952 6 118

1135 Miljöenhet 3 372 3 172 203 200

1139 Bostadsanpassning 1 462 1 440 2 21

1140 Kostenhet 0 1 200 -600 -1 200

1150 Lokalvård 0 0 -60 0

1151 Transport 0 12 -1 -12

1152 Omlastning 0 0 0 0

1211 Räpplinge- Äpplerum 0 0 0 0

Summa 165 316 170 260 -4 145 -4 944
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Åtgärder
Förvaltningens framtagna åtgärder uppgår till 1,8 mkr för helåret 2020 vilket framgår i 
tabellen nedan. Det pågår fortfarande genomlysning av verksamheterna för att hitta 
ytterligare åtgärder. Åtgärderna följs upp i kolumnen uppföljning i tabellen för att visa 
hur långt förvaltningen kommit med respektive åtgärd.

Kommunstyrelsen avvaktar med att tillsätta alla vakanta tjänster för att få en budget i 
balans.

Gata park- verksamheten har övergått till kommunen och det pågår en genomlysning av 
hur verksamheten bland annat ska kunna hantera säsongssvängningen och bli mer 
kostnadseffektiv.

Inom tillväxtenheten kommer personal att arbeta med exploateringsprojekt som kommer 
att finansieras av markförsäljning vilket innebär en lägre personalkostnad jämfört med 
budget. Även översyn av arrenden för sjöbodar pågår och väntas ge effekt under 2021 och 
framåt.

Även kostverksamheten har gått över från bolaget till kommunal regi och där arbetar 
verksamheten aktivt med att minska den negativa avvikelsen. För att minska belastningen 
och de höga personalkostnaderna ses regler och rutiner kring hantering och beställning av 
specialkost över. Arbetet med menyplanering kommer intensifieras samt att de rutiner 
som finns avseende vikarietillsättning kommer ses över. Även översyn av taxa för icke 
pedagogiska måltider är planerad.

Lokalvårdsenheten och transportenheten har inlett ett samarbete enheterna emellan för att 
samplanera och minska kostnaderna.

Översyn av samverkan mellan kommunen och bolaget pågår för att hitta effektiviseringar.

Åtgärder 

 Åtgärder Uppföljning

Total

11 Kommunledningsförvaltning 1 750 0

1.3 Förväntad utveckling
Förstudie pågår om nytt särskilt boende om 80 platser på Ekbackaområdet. Kommunen 
kommer under våren ta ställning till vägval; bygga i egen regi, kooperativa hyresrätter 
eller blockhyra av privat ägare och förvaltare. Förstudie om nytt LSS boende i centrala 
Borgholm pågår också.

För att få fler redskap att bli en bättre arbetsplats och få ner sjuktalen kommer vi att söka 
till "sunt arbetsliv".

E-tjänsteplattformen förväntas tas i bruk under februari månad och för att ta vara på 
digitaliseringens möjligheter kommer vi under våren att ge inspiration till våra chefer och 
beslutsfattare med hjälp av SKR.

20



Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Uppföljning februari
Borgholms Kommun  1

Kommunuppföljning

Uppföljning februari
Feb 2020
KS: 2020-03-24 § XX

21



Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Uppföljning februari
Borgholms Kommun  2

Innehållsförteckning
1 Förvaltningsberättelse..........................................................................3

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling .................................................3

1.2 Händelser av väsentlig betydelse............................................................3

1.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .............................4

1.4 Förväntad utveckling ...............................................................................7

22



Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Uppföljning februari
Borgholms Kommun  3

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling
Tabellen nedan redovisar utvecklingen genom att aktuellt år och prognos jämförs med 
tidigare års utfall. Väsentliga förändringar innevarande år och långsiktiga 
utvecklingsmönster kommenteras.

Det är befolkningssiffran 1 november 2019 och aktuellt cirkulär fån SKR som ligger till 
grund för prognosen för skatter och bidrag på finansförvaltningen (10 845 personer).

Den generella trenden är att verksamhetens intäkter från Migrationsverket har sjunkit 
mellan åren och så även verksamhetens kostnader som är kopplade till detta. Trenden är 
att integrationsverksamheten har gått från staten till kommunerna. Vilket i sin tur leder till 
högre försörjningskostnader för kommunen.

Årets prognostiserade resultat +17,3 mkr (januari 18,0 mkr) bygger på det budgeterade 
resultatet +16,8 mkr och att nämnder och styrelser når budgetavvikelsen +0,5 mkr.

Under rådande flyktingsituation tog kommunen i slutet av 2015 emot generella 
statsbidrag. Detta intäktsfördelades sedan under 2016 och bidrog till 2016 års resultat. 
Resultatet påverkade soliditeten positivt från 27 procent 2015 till 38 procent 2016. 
Soliditeten har fortsatt att öka mellan åren och prognosen för 2020 är 42%.

2017 och 2018 års positiva resultat i kombination med en normal investeringstakt bidrog 
till att möjliggöra 2019 års ökning av investeringar.

Under åren 2017 och 2018 ökade antalet anställda i kommunen med 
integrationsuppdraget för att sedan minska med uppdraget under 2019. När kommunens 
skattefinansierade del går över från bolaget till kommunen så ökar åter antalet anställda i 
kommunen med 52 personer.

 Prognos Utfall

2020 2019 2018 2017 2016

Folkmängd 1 nov 10 845 10 890 10 859 10 860

Kommunal skattesats 21,58 21,58 21,58 21,58 21,58

Verksamhetens intäkter 96 820 137 527 164 636 191 925 213 827

Verksamhetens kostnader 768 308 779 788 793 172 807 849 773 958

Årets resultat 17 329 4 118 17 608 12 166 67 037

Soliditet 42% 40% 39% 38% 38%

Soliditet inklusive totala 
pensionsförpliktelsen 10% 7% 6% 4% 1%

Investeringar (netto) 59 650 79 967 39 182 46 883 46 239

Självfinansieringsgrad 32,8% 132,9% 112,4% 17,6%

Långfristig låneskuld 255 400 255 400 255 400 259 334 259 334

Antal anställda 1 019 979 1 028 1 025 987

 

1.2 Händelser av väsentlig betydelse
För branden på Åkerboskolan har kommunen en ackumulerad fordran på 
försäkringsbolaget Protector. Borgholms kommun befinner sig för närvarande i en 
juridisk process med försäkringsbolaget eftersom presenterad ersättningsnivå anses för 
låg och löpande a conto betalningar har därmed pausats. Det är framförallt kostnader för 
nedskrivning av byggnad, hyra av paviljonger, pedagogiskt material, arbetade timmar och 
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lokalanpassningar som utgör fordran. Fortsatta diskussioner med kommunens jurister 
fortgår angående ersättningsbeloppet från försäkringsbolaget. Bedömningen är att en 
lösning kan nås först till halvårsskiftet 2020.

Fortsatt analys pågår med Migrationsverket om och när eventuella tidigare gjorda 
fordringsbokningar är utbetalda.

Nedskrivning av bokförda värden för gamla Skogsbrynet 2,5 mkr är upptaget i prognosen 
för finansförvaltningen och i det prognostiserade resultatet för kommunen. Rivningen är 
slutförd och saneringskostnader för asbest med mera kommer att fördyra rivningen av 
fastigheten.

Den 19 februari fattade riksdagen beslut om en höjning av det generella statsbidraget med 
2,5 miljarder kronor varav 1,75 till kommunerna. Pengarna kommer att betalas ut i kronor 
per invånare den 20 mars, som en engångsutbetalning.

Sedan tidigare har januaripartierna aviserat en ökning av det generella statsbidraget i 
kommande vårändringsbudget med 5 miljarder kronor varav 3,5 till kommunerna. Den är 
ännu inte beslutad i riksdagen, utan kommer troligtvis att beslutas i riksdagen i juni och 
betalas ut därefter.

Varken regeringens eller oppositionspartiernas förslag eller utfästelser ingår i nedan 
siffror och beräkningar. Med denna fördelning skulle tillskottet motsvara cirka 5,5 mkr.

Som en följd av coronaviruset har regeringen och januaripartierna lovat att kommuner 
och regioner ska kunna få ansöka om bidrag för extra hälso- och sjukvårdskostnader för 
att förhindra smittspridning. Dessutom kommer staten tillfälligt stå för alla 
sjuklönekostnader under april och maj.

1.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Ekonomisk sammanställning
Kommunens resultat för perioden januari till februari uppgår till +4,9 mkr och den totala 
budgetavvikelsen är +1,0 mkr. Socialnämnden är den nämnd som går med störst negativ 
budgetavvikelse. Den totala budgetavvikelsen reduceras av det som återfinns på 
finansförvaltningen och övriga nämnder.

Prognosen för kommunens resultat är +17,3 mkr och en budgetavvikelse på +0,5 mkr. 
Kommunstyrelsen och socialnämnden är de nämnder som går med störst negativ 
budgetavvikelse och detta reduceras av det som återfinns på finansförvaltningen.

Likviditet
Likviditeten den sista februari var 24,6 mkr (januari 11 mkr). Höga investeringsnivåer 
med självfinansiering under 2019 har medfört att likviditeten är ansträngd. Kommunen 
avvaktar utbetalningar för nybyggnadsbidrag och bidrag för muddring i Böda och 
Byxelkrok. Ersättningsnivån för Åkerboskolan är för närvarande okänd och avvaktar den 
juridiska processen. Vid beslut om välfärdsmiljarder väntas tillskott på 5,5 mkr. 
Utdelning från Borgholm Energi Elnät AB medför ett positivt tillskott till likviditeten på 
6,9 mkr. Årets största utbetalning, förutom löner, görs i mars när 4,5 procent av alla 
lönesummor betalas till "Individuella pensionsvalet", det vill säga varje medarbetares val 
av pensionsplacering. Summan uppgår till cirka 15 mkr. Fortsatt höga investeringsnivåer i 
framför allt Byxelkroks hamn och överföring maskiner/inventarier till Gata/Park under 
våren kommer tära på likviditeten.
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Kommunens verksamheter

Ekonomisk analys
Kommunstyrelsens budgetavvikelse är +0,5 mkr (januari +0,8 mkr). Kommunstyrelsen 
genererar ett överskott för de medel som avser heltid som norm och Sveriges bästa 
äldreomsorg som riktats till socialförvaltningen. För helåret 2020 är satsningen 
budgeterad till 5,5 mkr.

Utbildningsnämndens budgetavvikelse är -0,2 mkr (januari +0,4 mkr). Avvikelsen beror 
främst på högre kostnader än budget för skolskjutsar.

Socialnämndens budgetavvikelse är -2,4 mkr (januari -0,7 mkr). Avvikelsen härleds 
främst till fler externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen samt höga 
personalkostnader inom omsorgen om funktionsnedsatta. Även äldreomsorgen visar på en 
negativ avvikelse vilket främst härleds till att antalet hemtjänsttimmar är något högre än 
budgeterat samt att kostnader för OB tillägg efter storhelger och hög frånvaro under 
december belastar januari.

Finansförvaltningens budgetavvikelse är +2,8 mkr (januari +1,0 mkr). Överskottet på 
finansförvaltningen förklaras främst av generella statsbidrag och utjämning +2,0 mkr och 
ännu låga pensionskostnader för månaden +0,8 mkr.

Driftredovisning (tkr)

 Årsbudget Budget jan-feb Utfall jan-feb Avvikelse

Total

1 Kommunstyrelsen 165 316 27 219 26 686 533

2 Övriga nämnder 2 185 217 242 -25

3 Borgholms Slott 0 791 512 279

6 Utbildningsnämnd 187 317 30 943 31 169 -226

7 Socialnämnd 309 779 50 803 53 188 -2 385

8 Miljö- och 
byggnadsnämnd 588 98 88 10

9 Finansförvaltning -682 036 -113 998 -116 789 2 791

Summa -16 851 -3 927 -4 904 977

Prognos
Kommunstyrelsens helårsprognos uppgår till -4,9 mkr (januari -4,2 mkr). Den 
prognostiserade avvikelsen härleds till främst till gata/park där kostnaderna är högre än 
budget. Även hyreskostnaden för Ölands gymnasium är inte budgeterad vilket ger 
kommunstaben en negativ avvikelse. Kostenheten har högre livsmedelskostnader än 
budgeterat samt högre personalkostnader vilket sammantaget bidrar till avvikelsen.

Utbildningsnämndens prognos för helåret är -0,3 mkr (januari -0,7 mkr). Kostnaderna 
för skolskjutsar kommer att vara högre än budgeterad nivå under 2020 beroende av ett 
högre kilometerpris än tidigare i norr. Bidragsramarna för statsbidraget för en likvärdig 
skola har förändrats, vilket förbättrar prognosen och bidraget används för att stötta elever 
i behov av extra stöd. Vidare har förvaltningen fått en fordran från Migrationsverket 
utbetald, vilket bidrar till en positiv avvikelse om 742 tkr. Personal i särskolan på Köping 
skola som inte finns med i budget väntas ge en negativ avvikelse. I övrigt är prognosen 
baserad på periodens resultat. Rektorerna arbetar med att planera sin bemanning inför 
nästa läsår vilket även ingår i prognosen för helår.

Socialnämndens helårsprognos uppgår till -5,3 mkr (januari -5,3 mkr). Prognosen 

25



Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Uppföljning februari
Borgholms Kommun  6

grundas på att kostnaden för externa placeringar kommer ligga högre än budgeterat men 
sjunka under andra halvan av året. Den problematik som föreligger inom omsorgen om 
funktionsnedsatta gällande höga personalkostnader kommer inte kunna lösas tillräckligt 
snabbt för att nå en budget i balans. Flera förändringar i verksamheterna med nya och mer 
resurskrävande brukare i kombination med en personalplanering som inte är tillräckligt 
effektiv gör att verksamheten förväntas visa på en negativ avvikelse vid årets slut.

Finansförvaltningens årsprognos för året uppgår till +11,3 mkr (januari +11,3 mkr) och 
detta består av följande:

 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning +12,5 mkr.
 Löneskatt och pensioner +1,7 mkr.
 Avskrivning av skogsbrynet och lägre internränta -2,9 mkr.

Eventuellt nytt tillskott i form generellt statsbidrag är ännu inte inräknade i denna 
prognos. 

Prognos driftredovisning (tkr)

 Årsbudget Årsprognos Fg prognos Budgetavvikelse

Total

1 Kommunstyrelsen 165 316 170 260 -4 145 -4 944

2 Övriga nämnder 2 185 2 210 -27 -25

3 Borgholms Slott 0 180 170 -180

6 Utbildningsnämnd 187 317 187 666 -664 -349

7 Socialnämnd 309 779 315 106 -5 258 -5 327

8 Miljö- och 
byggnadsnämnd 588 588 1 0

9 Finansförvaltning -682 036 -693 339 11 303 11 303

Summa -16 851 -17 329 1 380 478

Åtgärder
Kommunstyrelsens åtgärder uppgår till 1,8 mkr.

Förvaltningen avvaktar med att tillsätta vakanta tjänster för att få en budget i balans.

Gata park- verksamheten har övergått till kommunen och det pågår en genomlysning av 
hur verksamheten bland annat ska kunna hantera säsongssvängningen och bli mer 
kostnadseffektiv.

Även kost verksamheten har gått över från bolaget till kommunal regi och där arbetar 
verksamheten aktivt med att minska den negativa avvikelsen. För att minska belastningen 
och de höga personalkostnaderna ses regler och rutiner kring hantering och beställning av 
specialkost över. Arbetet med menyplanering intensifieras samt att de rutiner som finns 
avseende vikarietillsättning kommer ses över. Även översyn av taxa för icke pedagogiska 
måltider är planerad.

Lokalvård- och transportenheten har inlett ett samarbete enheterna emellan för att 
samplanera och minska kostnaderna.

Utbildningsnämnden. Det har skett förändringar i bidragsramar för statsbidraget 
likvärdig skola, detta innebär att bidragsramen är högre än vad som tidigare varit känt och 
därmed vad förvaltningen har budgeterat för året. Detta ingår inte i förvaltningens 
prognos på helår utan följs upp nästkommande uppföljning.

Socialnämndens åtgärder uppgår till 5,6 mkr.

Den övergripande åtgärden att sänka sjukfrånvaron om 600 tkr på helår redovisas 
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tillsammans med återhållsamhet gällande inköp av förbruknings- och kontorsmaterial 
centralt.

Åtgärden som finns inom omsorgen om funktionsnedsatta 240 tkr avser sänkta kostnader 
till följd av samlokalisering av daglig verksamhet på Ekbacka. Här finns en osäkerhet då 
renoveringen av våning 3 ännu inte är igång vilken behöver genomföras för att åtgärden 
ska kunna ge effekt.

Försörjningsstödskostnaderna beräknas kunna minska med 10 %, vilket motsvarar 550 tkr 
på helår. Detta till följd av att ansökan digitaliseras och att allt fler individer kommer ut i 
självförsörjning via enheten för stöd och arbete. Åtgärden redovisas under verksamheten 
för stöd och arbete.

För att förvaltningen ska kunna minska kostnaderna för externa placeringar både inom 
barn och familj och inom missbruk behöver samarbetet och planeringen gällande 
öppenvårdsinsatser stärkas. Även antalet egna familjehem behöver bli fler för att uppnå 
åtgärden om 2,2 mkr som redovisas under individ- och familjeomsorgen. Gällande 
verksamheten för stöd och insatser så finns åtgärder om 2,0 mkr antagna vilka kommer ge 
effekt i samband med att verksamheten effektiviseras och samarbetet mellan individ- och 
familjeomsorgen stärks.

 

1.4 Förväntad utveckling
Kommunstyrelsen. Förstudie pågår om nytt särskilt boende om 80 platser på 
Ekbackaområdet. Kommunen kommer under våren ta ställning till vägval; bygga i egen 
regi, kooperativa hyresrätter eller blockhyra av privat ägare och förvaltare. Förstudie om 
nytt LSS boende i centrala Borgholm pågår också.

För att få fler redskap att bli en bättre arbetsplats och få ner sjuktalen kommer vi att söka 
till "sunt arbetsliv".

E-tjänsteplattformen förväntas tas i bruk under februari månad och för att ta vara på 
digitaliseringens möjligheter kommer vi under våren att ge inspiration till våra chefer och 
beslutsfattare med hjälp av SKR.

Utbildningsnämnden. Det är viktigt för verksamheten att få till en bra skola I Löttorp 
där lokalerna inte bara är anpassade för den undervisning personalen bedriver i dag, utan 
även för hur framtidens undervisning kommer att se ut.

Utbildningsförvaltningen arbetar också med att utreda hur en framtida förskola och 
skolorganisation bör se ut utifrån verksamhetens aktuella utmaningar och förutsättningar.

Biblioteket arbetar för att kunna införa mer öppettider i Borgholm, Löttorp och Rälla i 
syfte att biblioteken ska vara mer tillgängligt även utanför ordinarie öppettider.

Socialnämnden och äldreomsorgen kommer inom en femårsperiod att behöva ta hand 
om allt fler äldre över 80 år enligt SCBs prognos. Konsekvensen av fler äldre i en 
kommun som redan idag har Sveriges äldsta befolkning innebär att behovet av hemtjänst 
och särskilt boende fortsätter att öka. För att möta detta ökade behov jobbar verksamheten 
med effektiviseringar, införande av ny teknik och samlokalisering av äldreboende till 
Ekbacka och satsningen på 80 platser i det nya boendet.

Implementering av "Heltid som norm" är snart slutfört i hela förvaltningen vilket gör att 
verksamheterna behöver ställa om till ett nytt arbetssätt med större samverkan enheter 
emellan. För förvaltningen kommer detta att innebära en kostnadsökning.
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1 Inledning

1.1 Så här läser du vår årsredovisning
Årsredovisningen sammanställs av ekonomiavdelningen och är till för att politiker, 
kommuninvånare och andra intressenter ska kunna få insikt i kommunens verksamhet och 
ekonomi. Årsbokslutet är indelat i fyra kapitel.

Kapitel 1 – Introduktion och inledning

Introduktionen är den du läser nu. Här redovisas fakta om kommunen och kommunens 
organisation. Här redovisas också några av årets viktigaste händelser.

Kapitel 2 – Förvaltningsberättelse

Andra kapitlet innehåller förvaltningsberättelsen, här hittar du en sammanfattande 
uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunens styrmodell samt de 
övergripande strategiska mål som kommunfullmäktige beslutat presenteras. Efter det 
följer ett personalekonomiskt bokslut. Kapitlet avslutas med en avstämning av de 
finansiella målen samt en sammanfattande finansiell analys.

Kapitel 3 – Kommunens verksamheter

Under kapitel tre återfinns en kort sammanfattning av hur kommunen bedrivit sina olika 
verksamheter under 2019. Verksamheterna beskrivs under respektive bilaga: 
kommunstyrelsen, Borgholms slott, socialnämnden, utbildningsnämnden, miljö- och 
byggnadsnämnden samt överförmyndare.

Varje bilaga inleds med en kort beskrivning av nämndens verksamhet, viktiga händelser 
under året samt en beskrivning av måluppfyllelse och nämndens ekonomi. Varje del 
innehåller en tabell där året i siffror redovisas.

Kapitel 4 – Kommunens räkenskaper

Sista kapitlet innehåller kommunens räkenskaper.

Bilagor innehållande nämndernas årsredovisningar. 

1.2 Fem år i sammandrag
 

 2019 2018 2017 2016 2015

Antal kommuninvånare 1 nov 10 845 10 890 10 859 10 860 10 658

Flyttnetto 59 83 18 335 61

Födelsenetto -34 -68 -93 -88 -76

Kommunen

Skatte- och utjämningsbidrag 
(mkr) 676 665 650 651 587

Nettokostnader i % av skatter 
och bidrag 99% 97% 98% 90% 95%

Nettokostnader tkr/inv 63 60 59 54 52

Finansnetto (mkr) 6,4 5,2 0,4 0,7 2,1

Årets resultat (mkr) 4 18 12 67 29

Eget kapital (mkr) 267 263 251 239 167
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 2019 2018 2017 2016 2015

Eget kapital tkr/inv 25 24 23 22 16

Totala skulder (mkr) 399 394 384 378 432

varav långfristiga (mkr) 264 264 263 261 271

Skuld per invånare (tkr) 37 36 35 35 40

Likvida medel (mkr) 22 78 69 59 109

Soliditet 39% 39% 38% 38% 27%

Antal tillsvidareanställda 901 908 927 876 833

Antal årsarbetare inkl visstid o 
timanställda 882 896 907 866 813

Löner och ersättningar (mkr) 488 482 473 448 398

Nämndernas utfall mot budget 
(tkr)

Socialnämnden -17 695 -12 269 -15 823 1 049 -320

Utbildningsnämnden -1 828 1 986 -8 864 1 029 1 954

Kommunstyrelsen -2 201 1 396 2 950 33 765 836

Borgholms Slott 3 022 2 177 1 762 773 33

Miljö- och byggnadsnämnden 146 -911 595 2 202 -552

Bostadsanpassning -120 161 -1 205 -49

Revision 4 165 0 0 2

Överförmyndare -233 -699 -1 309 -803 -8

Allmänna val 69 -80 -4 0 -18

-18 715 -8 356 -20 532 36 810 1 877

Kommunkoncernen

Årets resultat (mkr) 24 31 22 86 36

Eget kapital (mkr) 389 372 341 325 236

Soliditet i % 25% 25% 23 % 23% 18%

Skattesats 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9

varav

Borgholms kommun 21,58 21,58 21 58 21,58 21,58

Region Kalmar 11,37 11,37 11,37 11,37 11,37

Begravningsavgift 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41

Medlemsavgift i Svenska 
Kyrkan 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54
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1.3 Kommunalrådet har ordet
2019- ett år med rekordinvesteringar

2019 visar vi ett svagare resultat än de senaste åren främst på grund av att vi valt att 
skriva av en gammal fordran på Migrationsverket på ca 14 mkr. Årets resultat innebär ett 
överskott på 4,1 mkr, vilket motsvarar 0,6 procent av skatteintäkter/bidrag.

Under 2019 har kommunen investerat mer än någonsin, 80 mkr har vi investerat utan att 
ta upp några lån! Vi har fortsatt investera i våra verksamhetslokaler till gagn för såväl 
personalens arbetsmiljö som för våra medborgare. Som exempel kan nämnas den fortsatta 
upprustningen av Ekbacka där bland annat daglig verksamhet flyttat in i nya lokaler, 
renoveringen av Näktergalen i Runsten för korttidsboende och nya Skogsbrynets förskola. 
Vi har också påbörjat planeringen av 80 nya platser för särskilt boende på 
Ekbackaområdet.

Vi har dessutom för första gången på drygt 30 år byggt hyresrätter. 10 lägenheter stod 
inflyttningsklara efter sommaren i Rälla. Det pågår en stor satsning på utbyggnaden av 
Byxelkroks hamn och upprustningen av yttre hamnen i Borgholm. I Stora Rör har nya 
”Kalles brygga” kommit på plats. Vår satsning på lekplatser fortsätter och under året har 
nya lekplatser i Bäckmanska parken och Löttorp invigts till glädje för våra yngsta. Vid 
Sjöstugan byggdes strax före högsommaren en permanent brygga och på Sjötorget 
färdigställdes en ny offentlig toalett.

Våra satsningar möjliggör också att besöksnäringen utvecklas ytterligare. Vi är redan idag 
en väldigt attraktiv destination. Ett kvitto på detta är utvecklingen av antalet registrerade 
gästnätter på Öland som nu ökat till ca 1,4 miljoner. Att vi är det bästa resmålet visar 
mätningen ”semestra i Sverige”, där vi hamnar i topp, i fem kategorier.

Vi är inte bara solens och vindarnas ö utan musikens ö där konserter har avlöst varandra 
hela sommaren och mycket tack vare vårt näringsliv. Borgholms slott har besökts av 
110 000 besökare. Nu siktar vi vidare på att utveckla slottet och dess verksamhet utifrån 
den nya utvecklingsplanen tillsammans med Statens Fastighetsverk - ”mot nya höjder”.

En satsning som vi är särskilt nöjda med, är att vi bjöd våra ungdomar på avgiftsfritt 
sommarkort. Det användes flitigt för att åka till sommarjobb, kompisar och för att njuta 
av sin ledighet. Våra satsningar ger resultat!

Våra verksamheter fortsätter också att leverera bra kvalitet. Vi är återigen den bästa 
skolkommunen i länet och tillhör det absoluta toppskiktet i landet enligt Lärarförbundets 
rankning. Vår omsorg om de svagaste är i toppklass vilket vi ser i mätningarna av nöjdhet 
hos omsorgstagarna inom äldreomsorgen och omsorgen för funktionsnedsatta.

Vi ska också glädjas åt förbättringarna som SCB:s undersökning visar när våra 
medborgare bedömer tre olika index: nöjd medborgarindex, nöjd regionindex och nöjd 
inflytandeindex. Fler och fler rekommenderar vår kommun som bosättningsort. Vi jobbar 
för fullt med att ge fler möjlighet att leva, bo och verka i vår kommun. Våra planer för 
Stora Rör där vi möjliggör för över 100 byggrätter och för nya verksamheter i Rosenfors 
har högsta prioritet räknar vi med att anta under 2020.

Extra stolta är vi alla över den kraftsamling och den gemenskap som visades i samband 
med branden på Åkerboskolan. Jag vill särskilt hylla all personal på skolan, 
fastighetsavdelning, vårt lokala näringsliv och alla andra inblandade som gjorde det 
möjligt att bygga upp den tillfälliga skolan på tre-fyra veckor. Under hösten har arbetet 
med att bygga en ny och modern skola påbörjats och allas vår förhoppning är att den står 
klar lagom till höstterminen 2021.

Vårt långsiktiga arbete med att förbättra vårt näringslivsklimat fortsätter. En viktig input 
står vårt engagerade näringslivsråd för. Deras synpunkter tillsammans med den pågående 
insatsen där vi ringer alla våra företag för att hämta in input för att förbättra 
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företagsklimat kommer att ge oss förbättringsförslag. Nu måste vi alla göra vårt yttersta 
för att avancera i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet.

Borgholms kommun satsar vidare på att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Vi fortsätter 
satsningen på heltid som norm och nu måste vi intensifiera arbetet med att ta bort delade 
turer. Kompetensförsörjning är oerhört viktig för att klara framtidens välfärd och vi ska 
kännetecknas av hög delaktighet hos våra medarbetare och med gott ledarskap. Vi måste 
arbeta vidare för att höja frisktalet bland medarbetare genom bland annat satsning på 
närvarande chefer, friskvård och hälsoinspiratörer. Våra medarbetare är vår absolut 
viktigaste resurs och nu måste vi få effekt av våra satsningar.

Att ta ansvar för ekonomin är en förutsättning för att kunna bedriva en verksamhet av god 
kvalitet som är uthållig över tiden. Det ger också en beredskap för att hantera 
demografiska utmaningar framöver. Vi vet att vi har ett stort investeringsbehov under de 
kommande åren och för det är ekonomiska överskott nödvändiga. Kommande år måste vi 
arbeta ännu mer intensivt med vår ekonomi och ha en strikt budgetdisciplin. Tillsammans 
måste vi hitta effektiviseringar och ha nyfikenheten att pröva nya vägar att lösa vårt 
uppdrag. Äldreomsorgen kan fungera som föredöme för oss alla då de skärskådat sin 
verksamhet för att hålla sin tilldelade budget.

Jag vill slutligen rikta ett stort och innerligt tack till alla invånare som medverkar till att 
utveckla kommunen och naturligtvis till kommunens medarbetare som åter igen 
genomfört ett fantastiskt arbete dygnet runt för så många. TACK!

1.4 Kommunchefen har ordet
Nu när vi lägger 2019 bakom oss kan vi summera alla fina prestationer under året för att 
dels effektivisera verksamheten dels för att nå många av de uppsatta målen. Det gångna 
året visar åter upp ett positivt ekonomiskt resultat trots utmaningar inom främst omsorgs- 
och utbildningsverksamheterna men också inom kommunstyrelsens ansvarsområden. Ett 
särskilt tack till alla medarbetare som har gjort det möjligt att minimera underskotten i 
verksamheterna. Vårt arbete ger oss möjligheter att klara av vårt uppdrag framöver. För 
att klara nödvändiga investeringar måste vi fortsätta effektivisera vår verksamhet och 
hitta nya sätt att jobba.

Nu har jag haft förmånen att jobba här drygt två år och jag är stolt över få göra det 
tillsammans med våra medarbetare som gör Sveriges viktigaste jobb, att leverera 
välfärdstjänster till våra medborgare.

Borgholms skolor fortsätter att utmärka sig och är fortsatt länets bästa skolkommun på 17 
plats i riket enligt lärarförbundets undersökning. Detta ska vi alla glädjas över och är 
också viktigt när vi ska marknadsföra Borgholm som boendekommun för barnfamiljer.

2019 var också ett år där vi kunde se hur viktigt det är att vi alla hjälps åt. Precis före 
skolstart i augusti brann Åkerboskolan ner. Något som berörde oss alla djupt inte minst 
lärare och barn i vår norra kommundel. Men tack vare att alla arbetade tillsammans, från 
kommunens alla verksamheter, kunde skolan börja i tid och inom bara några få veckor 
fanns tillfälliga lokaler på plats. Nu ska vi se till att vi får en ny permanent skola som vi 
alla kan vara stolta över kommer på plats så snart som möjligt.

Tillsammans med Borgholms hälsocentral har socialförvaltningen fortsatt utveckla vårt 
”hemsjukhus” för att ge våra medborgare en bra och trygg vård på hemmaplan. Enligt 
våra undersökningar är 96 % nöjda med hemtjänsten och 89 % med omsorgen på våra 
särskilda boenden, vilket är oerhört glädjande. Invånarna känner sig också trygga här, 
återigen tryggast i hela Södra Sverige, enligt Polisens Trygghetsmätning. Detta är 
ytterligare anledningar till att vilja bo och leva i vår kommun.

Under hösten har vi bland annat påbörjat att planera både nytt särskilt boende och LSS-
boende vilket är högt efterfrågat då nuvarande lokaler är gamla och inte alltid 
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ändamålsenliga.

Vad gäller företagsklimatet har vi tagit små steg i rätt riktning att bli topp 50 bland 
Sveriges kommuner. Dessvärre syns det inte i årets mätning där vi har tappat 23 platser 
till plats 261 men jag är övertygad om att våra insatser kommer att bära frukt inom några 
år. Det märks inte minst i löpande insikt där vi mäter hur nöjda företagen är med den 
service vi levererat under året och i våra företagskontakter. Men nu måste vi alla hjälpas 
åt för att våra många företag ska kunna få ännu bättre service.

I samband med valet till EU-parlamentet hölls återigen (senast 2009) en rådgivande 
folkomröstning om Öland skulle bli en kommun. Resultatet var otvetydigt, Borgholm och 
Mörbylånga skulle fortsätta vara två kommuner. Därefter gavs uppdrag från de båda 
kommunerna att utöka samarbete för att klara framtidens utmaningar. Ett resultat av detta 
var att IT-avdelningen flyttades till Ölands kommunalförbund, med samma uppdrag som 
tidigare att serva de två Ölandskommunerna. Under de närmaste åren kommer vi 
säkerligen se fler samarbetsområden och en hel del kommer att uppstå från initiativ från 
verksamheterna.

De första stegen har också tagit till att flytta tillbaka de skattefinansierade verksamheterna 
från BEAB till kommunen så bolaget kan renodla sin verksamhet och vi kan fortsätta 
utveckla vår verksamhet tillsammans.

Under kommande år ska vi tillsammans med vår personal hitta arbetssätt för att minska 
sjukfrånvaron och bli en ännu attraktivare arbetsgivare. Att våra medarbetare mår bra och 
trivs ligger högst på dagordningen då de är vår viktigaste resurs. Det är viktigt att ha kul 
på jobbet och vad är roligare än en fest på slottet. Som arbetsgivare är det tacksamt att ha 
engagerade medarbetare och det representerar verkligen det fantastiska gänget i 
TRIKUMO.

1.5 Viktiga händelser
2019 inleddes den nya mandatperioden med en ny majoritet bestående av 
socialdemokraterna, centerpartiet och vänsterpartiet. Samtliga förtroendevalda erhöll en 
grundutbildning om hur kommunen fungerar.

Den nya organisationen trädde ikraft där samhällsbyggnadsnämnden ersattes med en 
myndighetsnämnd, miljö- och byggnadsnämnden och en gemensam förvaltning bildades 
av samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret, 
kommunledningsförvaltningen. Ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder överfördes till 
socialnämnden.

Principbeslut togs om att återta den skattefinansierade verksamheten från BEAB under 
2020. Ansvaret för hamnverksamheten överfördes till kommunen innan sommaren.

Under 2019 höll de båda Ölandskommunerna en folkomröstning om "Öland en 
kommun?" där beslutet blev att ha kvar de två kommunerna. Uppdrag gavs härefter att 
utöka samarbetet mellan kommunerna.

Under våren beslutade fullmäktige att låta bygga en ny modern skola i Löttorp. Strax före 
höstterminens start, den 13 augusti, bröt en kraftig brand ut på Åkerboskolan och stora 
delar av skolan totalförstördes. Trots detta och tack vare att alla hjälptes åt kunde eleverna 
börja skolan som planerat och efter några veckor var paviljonger på plats i väntan på en 
ny skola.

Under våren beslutades om en ny utvecklingsplan för slottet ("mot högre höjder") som 
bland annat ska ge bättre tillgänglighet till andra våningen.

Summeringen efter året visar stor aktivitet i kommunens investeringar.

 Hyreshuset vid Fröken Märtas väg, Rälla, blev klart med invigning och 

35



Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Årsbokslut 2019
Borgholms Kommun  8

inflyttning den 31 augusti. Samtliga lägenheter är uthyrda.
 I hamnen i Byxelkrok fortsätter utbyggnaden och i Stora Rör har "Kalles brygga" 

till förmån för den nya flytbryggan för småbåtar kommit på plats.
 Etapp 1 av renoveringen av Borgholms yttre hamn färdigställdes under hösten.
 I projekt fasta badbryggor blev bryggan Sjöstugeviken klar inför badsäsongen. 

Projektet omfattar etappvis 4 bryggor i Borgholm och Köpingsvik.
 Nya Skogsbrynet förskola är färdigställd och slutbesiktigad.
 Bäckmanska parken har den nya lekparken färdigställts under våren med ny 

belysning vid lekpark och gångstråk.
 Kulturskolan är klar med fasadbelysning, stenläggning och konstnärlig 

utsmyckning. Kulturskolan har idag cirka 300 elever i musik, dans och teater med 
mera.

 Renoveringen av Ekbackas äldre del har kommit in i slutfasen med plats för 
daglig verksamhet, omklädningsrum för personal med mera. Även byte av 
stammar, fasaden, fönster och dörrar har underhållits i fastigheten som byggdes 
1892.

 I Runsten har Näktergalen färdigställts för att inhysa socialförvaltningens 
verksamhet.

 I Triangeln har en dagvattenanläggning färdigställts.
 Ny toalett på sjötorget har byggts under hösten.
 Förstudie för nytt äldreboende om 80 platser vid Ekbacka har påbörjats.

1.6 Organisation
Kommunen ansvarar för en stor del av den allmänna samhällsservicen. Bland de 
viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Borgholms 
kommun styrs av förtroendevalda som valts av kommunens medborgare. Deras uppgift är 
att representera folket i kommunen och ange riktningen för kommunens verksamheter och 
kommunens utveckling.

Kommunpolitiker är uppdragsgivare
Det är de förtroendevalda i Borgholms kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 
nämnder som är ytterst ansvariga för hela den kommunala verksamheten. De 
förtroendevalda bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet samt beslutar om 
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reglementen, förordningar, policy och strategier. De styr kommunen genom att ge 
uppdrag, sätta upp mål samt ge resurser till de olika verksamheterna ur kommunens totala 
budget.

Kommunanställda är verkställande
Det är de anställda; tjänstepersoner, medarbetare och chefer som i praktiken genomför 
kommunens verksamhet. De ansvarar för att politiskt fattade beslut följs och utförs i det 
dagliga arbetet. De hanterar frågor om ekonomi, kvalitet, planering och arbetsledning. De 
anställda ansvarar också för att ta fram underlag för politiska beslut, följa upp 
verksamheterna och att redovisa detta tillbaka till uppdragsgivarna - de förtroendevalda.

Lagar och regler
Flera lagar styr kommunens verksamheter. Kommunallagen och regeringsformen reglerar 
kommunens organisation, ansvarsområden och skyldigheter. Därutöver finns det flera 
andra lagstiftningar som styr kommunens verksamheter, till exempel socialtjänstlagen, 
skollagen, plan- och bygglagen samt miljöbalken.

Kontroll, tillsyn och revision
Kommunens verksamhet granskas bland annat av tillsynsmyndigheter. Dessutom har alla 
kommuner en egen revision. Revisorerna har till uppgift att granska kommunens 
verksamhet varje år utifrån såväl effektivitet som ekonomi.

2 Förvaltning

2.1 Styrmodell
En styrmodell beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs. Syftet med 
en styrmodell är att ange den politiska viljeinriktningen, att skattepengarna hanteras på 
bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås och att god ekonomisk hushållning 
säkerställs. Det är viktigt att det finns ett klart samband mellan de resurser som används, 
den verksamhet som bedrivs och de resultat som ska uppnås.

Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från visionen 
till det dagliga arbetet i verksamheterna. Organisationer styrs inte bara av modeller och 
dokument. Styrningen påverkas också av organisationskultur, värderingar och attityder. 
För att styrmodellen ska få önskad effekt är det viktigt att kommunens gemensamma 
värderingar genomsyrar verksamheterna.

I början av 2018 beslutades en ny styrmodell i kommunfullmäktige. Styrmodellen utgår 
från kommunens vision och kärnvärden och omfattar målstyrning, planering och 
uppföljning. Mål- och resultatstyrning förutsätter ett samband mellan mål och 
verksamhetens aktiviteter. Den nya styrmodellen omfattar en förändrad budgetprocess 
med beslut av budgetramar i juni för att förvaltningarna från juni till november ska arbeta 
fram verksamhets- och aktivitetsplaner. Verksamhets- och aktivitetsplanen ska påvisa hur 
respektive förvaltning arbetar för att uppnå de av kommunfullmäktige uppsatta mål.

Borgholmsmodellen
Borgholms kommuns budgetmodell baseras inte på traditionella 
nämnder/förvaltningar/styrelser utan är fördelad på verksamhetsnivå som äldreomsorg, 
grundskola samt fritid med flera.

Beräkningarna utgår från referenskostnad, tidigare kallad strukturårsjusterad 
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standardkostnad, det vill säga det statsbidrag kommunen får för att bedriva 
verksamheterna. Referenskostnaden tar hänsyn till demografi och social sammansättning 
av kommunen. Referenskostnad finns att tillgå för vård och omsorg, barnomsorg samt 
skola. Modellen genererar medel för att kunna bedriva respektive verksamhet på en nivå 
som motsvarar riksgenomsnittet med hänsyn till sociala och demografiska olikheter. Vill 
kommunen utöka servicegraden samt göra riktade satsningar sker det genom politiska 
prioriteringar, exempelvis omfördelning från andra verksamheter.

Vision
Visionen är antagen av kommunfullmäktige och svarar på vart kommunen vill föra 
organisationen. Den har ett långsiktigt perspektiv och kan sträcka sig över flera 
mandatperioder.

Kommunens vision är:

"Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något som vi är 
stolta över. Nu och för framtiden." 

Kommunens gemensamma värderingar är: 

Välkomnande Våra uppdrag kommer från medborgarna. Det är viktigt att vi lyssnar, att 
vi är tillgängliga och att vårt bemötande alltid sker på ett korrekt och professionellt sätt. 
Oavsett ärende ska våra medborgare och besökare känna att de blivit sedda och 
respekterade. 

Utvecklande Vi försöker alltid hitta möjliga lösningar och skapa förbättringar i vårt 
dagliga arbete. Ledarskap som främjar utveckling, både personligt/individuellt och inom 
verksamhetsområdena, ska uppmuntras. Ett positivt synsätt smittar av sig och skapar 
både trivsel och förutsättningar för utveckling. 

Tillsammans Genom samarbete inom kommunen ökar vår tillväxt och attraktionskraft. 
Därför är det viktigt att vi gemensamt skapar en känsla av samhörighet, där varje 
medborgare vill och kan bidra till kommunens utveckling. Vi är alla ambassadörer för 
den verksamhet vi arbetar i och vi är alla ansvariga för en del av helheten. Enskildas 
samt arbetsgruppers goda exempel ska lyftas fram. Tillsammans bygger vi en 
framgångsrik kommun som vi alla är stolta över. 

God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. För 
verksamheten ska det anges mål och riktlinjer och för ekonomin ska det anges de 
finansiella mål som är av betydelse för att uppnå en god ekonomisk hushållning.

Utifrån Borgholms kommuns vision har kommunfullmäktige beslutat om övergripande 
strategiska mål utifrån perspektiven medborgare, organisation och hållbarhet. Utifrån de 
strategiska målen har respektive nämnd beslutat sina mål.

I bokslutet utvärderas måluppfyllelsen för respektive perspektiv. Nämndernas 
måluppfyllelse redovisas på en övergripande nivå i respektive verksamhetsberättelse.

Uppföljning av kommunfullmäktigemål
I årsredovisningen görs en uppföljning av kommunfullmäktiges mål som fastställdes i 
verksamhetsplan med budget 2019 med plan 2020-2021. Bedömning sker enligt följande:
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Jämfört med delårsbokslutet har måluppfyllelsen försämrats på målet Verksamheterna i 
Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning, långsiktighet och 
stabilitet (ekonomi). Inom främst individ- och familjeomsorgen och förskolan är 
nettokostnadsavvikelsen högre jämfört med riket. Verksamheterna har under året arbetat 
aktivt med att minska kostnaderna men minskningen har inte skett i den takt som var 
tänkt för att uppfylla målet.  Sammanställning per perspektiv följer nedan:

Medborgare

Målen inom perspektivet medborgare är delvis uppnådda. För att uppnå målen ska Borgholms 
kommun präglas av demokrati, medborgarinflytande och öppenhet, främja lika rättigheter och 
möjligheter för alla samt ha service med god kvalité i hela kommunen. Målen omfattas också 
av den utveckling som sker nationellt och i lagstiftningen. För att målen ska uppnås behöver 
arbetet med likabehandling och återkoppling förstärkas ytterligare samt fortsatt arbete med att 
öka öppenheten genom exempelvis kommunens externa hemsida. Åtgärder pågår för att 
förbättra arbetet i med likabehandling, öppenhet och lika rättigheter.

Kommunfullmäktigemål

 Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delaktighet, inflytande och lika 
möjligheter.

Analys
Målet anses vara delvis uppnått och baseras på att fler av de nyckeltal som ligger till grund för 
målet inte kommer ge full effekt förrän tidigast 2020. SCB:s medborgarundersökning visar ett 
gott resultat för detta arbete. NII (nöjd inflytande index) visar ett resultat om 44 jämfört med 39 
för riket.
Att skapa enkla och tydliga kommunikationsvägar för medborgarna pågår, både gällande direkt 
bemötande och via digitala plattformar. Uppbyggnad av ny extern hemsida pågår, vilket kommer 
främja öppenhet, delaktighet och inflytande. Riktlinjer för medborgardialog har antagits under 
hösten vilket kommer att stärka medborgarnas möjligheter att aktivt påverka 
samhällsutvecklingen. Kommunen har utarbetat en handlingsplan för folkhälso- och 
ungdomsfrågor som verksamheterna planerar sitt arbete efter.
Kommunen arbetar aktivt med att de individer som uppbär försörjningsstöd ska aktiveras för att 
på sikt bli självförsörjande. Ett samarbete med Arbetsförmedlingen och Ölands utbildningscenter 
har startat för att kunna erbjuda korta utbildningar för dessa personer.
Inom utbildningsförvaltningen arbetar personalen medvetet med att barn, elever, 
vårdnadshavare och låntagare ska vara delaktiga i verksamheternas utformning. Arbetet sker i 
flertalet forum för att fånga upp åsikter och öka möjligheten till inflytande och delaktighet.
 

 Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och myndigheter arbeta för nöjdare 
företagare som blir fler.

Analys

39



Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Årsbokslut 2019
Borgholms Kommun  12

Kommunfullmäktigemål
Målet anses vara delvis uppnått. Kommunen har deltagit i undersökningen löpande insikt som 
mäter hur nöjda företagen är vid kontakt med kommunen och dess myndighetsutövning. Dessa 
mätningar ger oss förutsättningar för att ge oss bra underlag för kommande prioriteringar vad 
gäller till exempel information och bemötande.
Kommunstyrelsen har som mål att arbeta mot att senast 2022 nått: topp 50 i Svenskt 
näringslivsranking av företagsklimat samt topp 3 i jämförelse med kommuner med dominerande 
säsongsvariationer. Målen uppnås inte under 2019 men arbete pågår för att nå målet till 2022.
Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har under perioden arbetat med att både elever 
och brukare får komma i kontakt med kommunens näringsliv. Elever i årskurs 8 och 9 har varit 
ute på praktisk arbetslivserfarenhet under våren och brukare på daglig verksamhet har inlett 
samarbete med frivilligorganisationer som kommer fortlöpa under året. Sett till antalet invånare 
har Borgholms kommun flest nystartade företag i länet.

 Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för att leva, verka och bo i hela 
kommunen året runt.

Analys
Målet anses vara delvis uppfyllt då samtliga nyckeltal inte levererat enligt satta målvärden. E-
tjänster har inte färdigställts och målet om direktkontakt med kommunen har ökat men inte nått 
uppsatt målvärde. SCB:s medborgaundersökning visar NRI (nöjd region index), mått på hur 
invånarna tycker att kommunen är en plats att leva och bo i, 63 jämfört med rikets 59.
Fiberutbyggnaden har tagit ny fart och i dagsläget bor 77% (mål 75%) inom område där 
möjlighet till fiber finns.
Införande av plattform för e-tjänster är genomfört samt även framtagandet av app för hänvisning. 
Utveckling av servicecenter, administrationen och e-tjänster genomförs under 2020 vilket 
kommer förbättra kommunikationen med kommunmedborgarna och andra servicefunktioner.

Organisation

Målen inom perspektivet organisation är uppnådda. För att uppnå målet ska Borgholms 
kommun vara en attraktiv arbetsgivare samt vara en effektiv och ändamålsenlig organisation. 
Borgholms kommun arbetar kontinuerligt för att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Ledarutvecklingsprogram, ökat antal chefer per medarbetare samt införande av möjlighet till 
heltid förväntas bidra positivt till måluppfyllelsen. I årets mätning av Nöjd-medborgar-index 
(NMI), som visar hur medborgarna i Borgholms kommun ser på kommunens verksamheter, 
blev det sammanfattade omdömet 55 (riket 53).

Kommunfullmäktigemål

 Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna bidrar till 
utveckling

Analys
Målet anses vara uppnått. Borgholms kommun arbetar kontinuerligt med att upplevas som en 
attraktiv arbetsgivare, bland annat genom friskvårdsbidrag och hälsoprofiler för att stimulera till 
träning och hälsa. Även ökat antal hälsofrämjande aktiviteter, som  ledarutvecklingsprogram och 
att varje medarbetare har en tydlig befattningsbeskrivning förväntas ha en positiv effekt.
Inom socialförvaltningen har ett intensivt arbete med att införa heltid som norm pågått vilket ska 
slutföras under 2020.
Utbildningsförvaltningen har en hög andel behörig personal i alla personalkategorier och har 
under 2019 genomfört förvaltningsövergripande kompetensutveckling.

 Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig organisation

Analys
Nöjd-medborgar-index (NMI) visar hur medborgarna i Borgholms kommun ser på kommunens 
verksamheter. I mätningen som genomfördes 2019. Det sammanfattade omdömet för Borgholms 
kommun blev 55 (riket 53). De båda Ölandskommunerna har genomfört folkomröstning där de 
härefter har beslutat att ha kvar två kommuner men uppdrag har getts till kommunstyrelserna att 
utöka samarbetet. IT-verksamheten kommer att lyftas in i Ölands kommunalförbund 2020 och 
kommunerna kommer att ha ett gemensamt dataskyddsombud. Härutöver pågår sonderingar 
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Kommunfullmäktigemål
inom ett flertal verksamhetsområden om fördjupat samarbetet där kommunerna kommer ta 
ställning under 2020.

Hållbarhet

Målen inom perspektivet hållbarhet är delvis uppnådda. För att uppnå målet ska Borgholms 
kommun vara en förebild och bidra till ansvarsfull samhällsutveckling och kommunens 
verksamheter ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning, långsiktighet och stabilitet. 
Borgholms kommun har antagit en ny miljö- och hållbarhetsstrategi och nu utarbetas ett 
handlingsprogram, vilket möjliggör ett förbättrat arbete med att minska användningen av 
fossila bränslen i kommunens verksamheter.
Åtgärdsplaner för att få en budget i balans antogs av samtliga nämnder vilket resulterade i en 
förbättring, särskilt inom socialförvaltningen jämfört med föregående år. Trots detta når 
verksamheterna inte upp till måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktigemål

 Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en ansvarsfull samhällsutveckling.

Analys
Målet anses vara uppnått. Utbyte av bilar görs kontinuerligt till eldrivna fordon. Under 2019 
levereras 6 stycken nya elbilar som ersätter tidigare dieseldrivna fordon. Även laddhybrider har 
införskaffats i syfte att minska användningen av fossila bränslen. Borgholms kommun 
klimatkompenserar numera för flygresor. En ny miljö- och hållbarhetsstrategi har antagits och nu 
utarbetas ett handlingsprogram, vilket möjliggör ett förbättrat arbete med att minska 
användningen av fossila bränslen i kommunens verksamheter. Vi arbetar också för att 
möjliggöra etablering av biogasmack och därmed avsättning för lokal biogasproduktion.
Inom utbildningsförvaltningen arbetar förskolorna med miljöfrågor och några förskolor är 
certifierade för Grön Flagg samt att nya inköp görs utifrån Giftfri skola.

 Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning, 
långsiktighet och stabilitet.

Analys
Arbete pågår avseende en budget i balans, genom olika åtgärder, framförallt inom 
socialnämnden. Siffror avseende 2018 för standardkostnadsavvikelse visar att avvikelsen inom 
IFO fortsätter att öka, 85 % jämfört med 80 % under 2017. I övrigt ligger även förskolan över 
standardkostnad (22 %) medan grundskola, fritidshem och äldreomsorg uppvisar mindre 
avvikelser. Inför budget 2020 tillämpas en budgetmodell med utgångspunkt från tekniska ramar, 
dvs vad verksamheten borde kosta utifrån demografi mm.

Intern kontroll
Intern kontroll är ett komplement till kommunens styrmodell. Intern kontroll regleras 
enligt gällande lagstiftning, förordningar och rekommendationer och omfattar samtliga 
delar i verksamhetens organisation som system för styrning, ledning, redovisning, 
uppföljning och kontroll. För kommunens nämnder utgör kommunfullmäktiges 
övergripande regelverk nämndens system för intern kontroll.

Av kommunens regler för ekonomisk förvaltning framgår att varje nämnd ansvarar för att 
utforma och organisera en god intern kontroll inom verksamheterna. Avsikten och syftet 
med den interna kontrollen och den omedelbara rapporteringen är att förvaltningen 
omgående ska kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som har 
uppmärksammats. Fel eller brister som noteras ska omedelbart bli föremål för utredning 
och dokumenteras.

De granskningar som gjorts har inte påvisat några större risker. Riskerna med 
inköpsprocessen har minskat i och med införandet av e-handel som infördes i mars 2019. 
Revidering av reglemente för intern kontroll har beslutats under året. Reglementet ska 
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reglera hur arbetet med intern kontroll ska se ut och har även kompletterats med riktlinjer.

Inköp

Risk

 Risken att 
verksamheten betalar för 
felaktiga 
produkter/tjänster.

Ingen problematik har i dagsläget identifierats. Införandet av 
e-handel har medfört en kontroll mellan inköp och beställning 
så länge inköpet sker via e-handelssystemet. Uppföljning av 
att systemet följs i alla möjliga fall kommer ske kontinuerligt 
även under kommande år.

 Risken att 
verksamheten belastas 
av förseningsavgifter.

Införande av inköpsansvariga för att minska antalet som 
genomför inköp medför att risken minskar. Flödet från 
beställning, mottagande av varor samt mottaningsattest av 
fakturan sker då av samma person vilket underlättar flödet. Då 
beställning av varor i e-handelssystemet stämmer överens med 
vad som är kvitterat behöver inte fakturan hanteras, förutsatt att 
beställning är godkänd innan beställning. Även detta minskar 
tiden av fakturahantering och minskar risken för 
förseningsavgifter.

Upphandling

Risk

 Risken att 
Borgholms 
kommun begår 
avtalsbrott 
gentemot 
leverantörer

Kommunfullmäktige
Avtalstroheten kan endast öka med mer information ut i 
verksamheten samt en samlad inköpsprocess. Genom E-handel kan 
inköpsprocessen utvecklas. Ett e-handelssystem bidrar till en ökad 
tydlighet kring vilka leverantörer som kommunen har avtal med och 
avtalstroheten förväntas därmed öka. Inför införandet av e-handel 
togs det fram en inköpsorganisation för att begränsa antalet som 
genomför inköp i kommunen.

 Risken att Borgholms 
kommun som helhet överstiger 
beloppsgränsen för 
direktupphandling.

Uppföljning av avtalstrohet kommer genomföras i 
månadsuppföljning under 2020. I samband med 
uppföljningen sker analys av de inköp som sker utan 
avtal för att undvika att kommunen överstiger gränsen 
för direktupphandling.

Sekretess

Risk

 Risken att information sprids 
utanför organisationen

Alla medarbetare tecknar en sekretessförbindelse i 
samband med anställning.

Redovisning av frånvaro

Risk

 Risken att 
kommunen betalar ut 
för mycket lön

Listor vad gäller oregistrerad frånvaro tas fram främst inom 
Socialförvaltningen. Chef och medarbetare åtgärdar och HR-
avdelningen följer upp och korrigerar.

Nätverk

Risk

 Risken att nätverket inte 
fungerar

Vi har flera reservenheter på hyllan. Oklart om det minskar 
sannolikheten.
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Serverrum

Risk

 Risken att Backup för lagring är ur funktion Nästan alla enheter är duplicerade.

 Risken att lagring, servrar och 
nätverk är ur funktion

Mycket är duplicerat. Många nätverksprodukter ligger 
som reserv på avdelningen.

GDPR

Risk

 Risk att 
personuppgifter inte 
hanteras på rätt sätt

En utbildning via mail har genomförts avseende 
informationssäkerhet.  Kommunens större system är 
klassificerade för att upptäcka brister och har tagit fram en 
åtgärdsplan.

2.2 Personal

Personalen i siffror 31 dec

 2019 2018 Avvikelse

Antal anställda (totalt) 979 1 028 -49

Årsarbetare (arbetade 
timmar) 882 896 -14

Andel män % 18 17 1

Andel kvinnor % 82 83 -1

Medelålder 48 48 0

Medelsysselsättningsgrad 94,4 89,1 5,3

Medellön 29 914 29 073 841

Personalkostnader (mkr) 488,1 481,9 6,2

Fyllnad arbetade timmar 13 250 14 545 -1 295

Övertid arbetade timmar 7 361 9210 -1 849

Timavlönade arbetade 
timmar 198 674 199 825 -1 151

Medarbetare i Borgholms kommun
Heltid som norm är implementerat i stor del av Socialförvaltningen. Personalpolitiken är 
beslutad och arbetet med att förankra och att analysera vad som ger oss framgång pågår. 
Chefsforum för viktiga diskussioner och erfarenhetsutbyte har startats. En av de första 
frågorna var hur vi ska arbeta med sjukfrånvaron.

Under hösten genomfördes en föreläsning med Christina Stieli kring arbetsglädje och 
värderingar. Den var mycket uppskattat och ca 600 medarbetare deltog.

HR-avdelningen har utvecklat material för UGM, utveckling grupp medarbetare, samt 
genomfört workshops. Syftet är att ge medarbetare och chefer bra kunskaper i gruppens 
utveckling samt verktyg för att bli en effektiv grupp
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Hälsa
Den totala sjukfrånvaron har ökat något inom samtliga förvaltningar. Arbetet med att 
sänka sjukfrånvaron pågår genom bland annat genom samtal vid upprepad 
korttidsfrånvaro. HR-avdelningen erbjuder cheferna stöd genom hälsoprofiler, 
stresshanteringskurs, hälsoinspiratörer med mera. Det nära samarbetet med Previa, 
hälsocentralen och Försäkringskassan fortgår i syfte att minska sjukfrånvaron. Det 
konstateras att frånvaron i gruppen upp till 29 år är fortsatt hög men har minskat från 
8,1 % till 7,6 %, vilket har varit ett fokusområde. Andelen långtidssjukskrivna har ökat 
men vi har förestående åtgärder i form av sjukersättning, pension och tillfrisknande som 
kommer att påverka positivt.

HR-avdelningen har tagit fram ett verktyg för en hälsofrämjande arbetsplats. Verktyget 
kan användas av chefer med hjälp av hälsoinspiratörer och skyddsombud i 
arbetsgrupperna.

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 1 jan-31 dec

 2019 2018 Avvikelse

Totalt för alla 
medarbetare 7,61 7,03 0,58

Kvinnor 8,18 7,58 0,60

Män 5,47 4,71 0,76

Personer upp till 29 år 7,76 8,13 -0,37

Personer mellan 30-
49 år 6,02 5,81 0,21

Personer 50 år och 
äldre 8,76 7,78 0,98

Varav 
långtidssjukfrånvaro 45,24 43,50 1,74

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid/förvaltning

 2019 2018 Avvikelse

Kommunledning 4,91 3,94 0,97

Miljö- och 
byggnadsnämnden 6,02 -6,02

Socialförvaltning 8,62 8,08 0,54

Utbildningsförvaltning 6,76 6,06 0,70

Totaler 7,61 7,03 0,58

Pensioner och minnesgåvor
Under året har 28 av kommunens tillsvidareanställda medarbetare avgått med pension. De 
kommande 10 åren är det ytterligare ca 290 medarbetare som avgår med pension. Det 
motsvarar ca 32 % av kommunens tillsvidareanställda medarbetare. Undersköterskor är 
en grupp med stora pensionsavgångar de kommande åren.
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I december utdelades den sedvanliga 25-årsgåvan under högtidliga former till 11 
medarbetare i kommunen.

Pensionsavgångar

 2020-2024 2025-2029 Totalt

Chefer 6 7 13

Förskollärare 13 6 19

Lärare 10 17 27

Fritidspedagog 1 2 3

Omsorgsassistent 17 19 36

Undersköterska 33 41 74

Vårdbiträde 18 14 32

Barnskötare 7 6 13

Övriga 38 35 73

Totaler 143 147 290

Personalomsättning
Samtliga medarbetare erbjuds avgångssamtal genom HR-avdelningens försorg. Under 
året har 42 personer haft avgångssamtal. Här framkommer avgångsorsaker som frågor 
kring ledarskap, bristande kompetensutveckling/användning samt brister i introduktion 
och information.

 

 2019 2018 Avvikelse

Övrigt 8 3 5

Egen begäran 72 94 -22

Sjukersättning 1 1

Pension 28 25 3

Totaler 109 122 -13

Lön
Löneöversynen 2019 är genomförd för samtliga medarbetare. Översynen skedde som 
vanligt i april och maj för huvuddelen av medarbetarna. Vårdförbundets avtalsområde 
dröjde till hösten på grund av ett nytt avtal. 

 

Arbetsmiljö
En uppföljning av medarbetarenkäten 2018 har genomförts, med analys och 
handlingsplaner. Medarbetar- och ledarindex är oförändrat sedan föregående år. En av 
anledningarna kan vara en omsättning av chefer mellan mätningarna.

Utbildning i systematisk arbetsmiljö har genomförts för samtliga chefer och 
skyddsombud. Syftet är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa. 
Stresskurser och kollegiala samtalsgrupper har också genomförts i förebyggande syfte. 
Hälsoinspiratörerna har blivit fler till stöd för chefer och kollegor.
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HR-avdelningen har tagit fram ett verktyg för en hälsofrämjande arbetsplats. Verktyget 
kan användas av chefer med hjälp av hälsoinspiratörer och skyddsombud i 
arbetsgrupperna.

 

Företagshälsovård och friskvård
En inspirationsföreläsning med Christina Stielli har genomförts med fokus på 
arbetsglädje och värderingar. En mycket lyckad aktivitet för över 600 medarbetare.

Personalföreningen Trikumo (TRIvsel, KUltur, MOrtion) bjöd in till teaterföreställning 
och hälsofrukost under både vår och höst. Även två Hälsoveckor anordnade en på våren 
och en på hösten. Många aktiviteter fanns att tillgå bland annat prova på aktiviteter inom 
olika områden. Populärast var Hälsofrukostarna i både Borgholm och Löttorp med 330 
respektive drygt 40 deltagare.

Årets personalfest gick som vanligt av stapeln i Slottet, med mat tävlingar, sång och dans. 
220 medarbetare deltog.

Antalet medarbetare som nyttjat friskvårdsbidraget under 2019 är 358 medarbetare.

 

Fokusområden framåt
Fem medarbetare har påbörjat vårt nystartade ledarförsörjningsprogram. Detta är ett 
program som sträcker sig över ett år med syfte att förbereda ett eventuellt framtida 
ledarskap.

Framtida kompetensförsörjning är en mycket angelägen fråga att driva ett arbete kring. 
Här ingår både frågor kring att attrahera medarbetare såväl som att kunna behålla 
medarbetare, det vill säga minska personalomsättningen.

Ett aktivt arbete med att lägga en bra grund för "heltid som norm" inom hela kommunen 
kommer att kräva ett fortsatt stort engagemang på flera plan.

Att få våra kärnvärden att genomsyra verksamheten och på så sätt sammansvetsa alla till 
en kommun är en viktig fråga för att kunna utvecklas mot att vara en attraktiv arbetsplats 
med stolta medarbetare

I syfte att verka för att vara en attraktiv arbetsgivare och ha en god personalpolitik 
kommer satsningar att fortsätta ske på bland annat ledarutveckling samt 
arbetsmiljöarbete. En tredjedel av våra chefer har genomgått UGL, utveckling grupp och 
ledare, samt UL, att leda genom föredöme och agera utifrån en synliggjord värdegrund. 
En plan för samtliga chefer har lagts.

Detta gäller även vikten av att Personalpolicyn implementeras i organisationen.

2.3 Ekonomi
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning.

 Resultatet för kommunen är +4,1 mkr. (2018 +17,6 mkr)
 Driftredovisning för nämnder visar budgetavvikelsen -18,7 mkr. (2018 -8,4 mkr)
 Investeringar uppgår till 80,0 mkr. (2018 39,2 mkr)
 Likvida medel 21,6 mkr. (77,8 mkr)

Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 0,6 procent. Generellt brukar ett resultat 
om 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.

46



Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Årsbokslut 2019
Borgholms Kommun  19

Samhälle och omvärldsanalys
Svensk ekonomi har varit inne i en högkonjunktur och Sveriges kommuner och Regioner 
(SKR) räknade med inför ingång i 2019 att den svenska konjunkturen hade passerat 
toppen. Huvudförklaringar var att byggboomen tycks vara över och SKR räknade med att 
bostadsbyggandet skulle minska under hela 2019 och kommande år. Det medför att 
utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden kommer att brytas, med minskad 
sysselsättning och stigande arbetslöshet som följd. 

Arbetsmarknaden påverkas dock mer tydligt inför år 2020 och åren framåt. Mot slutet av 
nästa år beräknas sysselsättningen, mätt som antalet arbetade timmar, understiga 
potentiell sysselsättning. Resursutnyttjandet är därmed så svagt att 
arbetsmarknadskonjunkturen indikerar lågkonjunktur. Det innebär att ett glapp riskerar 
uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och 
omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. Trots ett alltmer ansträngt 
arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som slutits 
för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg. 

För att konkretisera vad omvärldsanalysen innebär för Borgholms kommun är att 
kommunen har befolkning med stor del över 80 år jämfört med den del av invånarna som 
är i arbetsför ålder. Det kan innebära att glappet mellan kommunsektorns intäkter och 
behovet av kommunala tjänster blir ännu större i Borgholms kommun samtidigt som det 
kan vara svårt med personalförsörjning inom vård och omsorg.

Med utgångsläge från verksamheternas underskott 2019 uppstår ett glapp som kommunen 
behöver ta fram åtgärdsplaner för att få budget i balans över tid. Nettokostnadsavvikelsen 
är störst inom främst förskola, grundskola samt individ- och familjeomsorg. Arbete med 
åtgärdsplaner har pågått under 2019 och kommer fortgå även under nästkommande år. 

Resultat och jämförelsestörande poster

Resultat och jämförelsestörande poster (mkr)

 Bokslut 2019 Bokslut 2018

Periodens/årets resultat 4,1 17,6

Jämförelsestörande poster 0 0

Periodens/årets resultat exkl 
jämförelsestörande poster 4,1 17,6

Periodens/årets resultat i 
relation till skatteintäkter och 
kommunalekonomisk 
utjämning (%) 0,6 2,6

Kommunfullmäktiges budget har under året förändrats från ett budgeterat resultat på 
14,0 mkr till 1,2 mkr (driftredovisningen 4.1). Förändringen består av:

 Tilläggsbudget för skolskjutsar, utbildningsnämnden (KF § 12) 0,9 mkr.
 Tilläggsbudget ändrad boendeform, socialnämnden (KF § 13) 2,0 mkr. 
 Tilläggsbudget Borgholms Slott (KS §85) 2,2 mkr.  
 Tilläggsbudget för revisionen (KF §135) 0,3 mkr. 
 Tilläggsbudget för socialnämnden (KF §159) 5,1 mkr.
 Tilläggsbudget extra medel för Gata/Park (KF §160) 1,7 mkr. 
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 Tilläggsbudget för överförmyndarnämnden (KF §247) 0,6 mkr.   

Enligt driftredovisningen tabell 4.1 är nämndernas budgetavvikelse -18,7 mkr och 
finansförvaltningens budgetavvikelse +21,6 mkr. Den totalabudgetavvikelsen det vill 
säga skillnaden mellan nämnderna och finansförvaltningen är +2,9 mkr. Denna 
budgetavvikelse och återstående budget 1,2 mkr utgör årets resultat 4,1 mkr.  

Det som generar budgetöverskott på finansförvaltningen är följande:

 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning +5,5 mkr.
 Ej omfördelade lönekostnader +1,7 mkr.  
 Kommuninvests överskottsutdelning till medlemskommunerna +1,2 mkr.
 Ej omfördelade avskrivningskostnader +0,9 mkr.
 Löneskatt och pensioner +5,8 mkr.
 Finansiella kostnader -0,4 mkr.
 Utdelning från bolaget +6,9 mkr.

Kommunen uppvisar för perioden ett resultat med 0,6 procent i relation till skatter och 
bidrag och når inte upp till god ekonomisk hushållning. Det vill säga att resultatet ger 
utrymme för att över en längre period skattefinansiera större delen av 
investeringsvolymen i en kommun. Målet är inte uppfyllt då kommunen har ett 
målresultat som är två procent av skatter och bidrag.

För branden på Åkerboskolan har kommunen en ackumulerad fordran på 
försäkringsbolaget Protector. Borgholms kommun befinner sig för närvarande i en 
juridisk process med försäkringsbolaget eftersom presenterad ersättningsnivå anses för 
låg och löpande a conto betalningar har därmed pausats. Det är framförallt kostnader för 
nedskrivning av byggnaden, hyra av paviljonger, pedagogiskt material, arbetade timmar 
och lokalanpassningar som utgör fordran. Fortsatta diskussioner med kommunens jurister 
fortgår angående ersättningsbeloppet från försäkringsbolaget. Bedömningen är att en 
lösning kan nås först till halvårsskiftet 2020.

Fordran om 12,9 mkr till Migrationsverket har skrivits av eftersom det råder stor 
osäkerhet kring om fordran kommer betalas ut eller ej. Fordran härrörs till åren 
2016, 2017 och 2018 och belastar årets resultat. Fortsatt analys pågår med 
Migrationsverket om och när eventuella tidigare gjorda uppbokningar är utbetalda.

I och med ny beslutad redovisningslag från och med 2019 och förbudet mot uppskrivning 
av finansiella tillgångar har kommunen behövt revidera sitt insatskapital i 
Kommuninvest. För Borgholms kommun innebär detta att återföra 6,0 mkr mot eget 
kapital och en marginell minskning i soliditet.

Likviditet
Likviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad eller 
ökad likviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på 
att en kommuns totala finansiella handlingsutrymme har stärkts.

 Utgående saldo för 2019 är 21,6 mkr, vilket är en minskning med 56,3 mkr sedan 
december 2018.

 Den enskilt största likviditetspåverkande posten under året är, utbetalningen av 
avgiftsbestämd del av anställdas pensioner 14,2  mkr i slutet av mars.   

 Under året har 80,0 mkr i investeringar belastat likviditeten med motsvarande 
belopp.  

 För att ytterligare säkerställa kommunens kortsiktiga betalningsberedskap har 
kommunen en checkkredit motsvarande 25 mkr.

Tabellen nedan visar medelsaldot för respektive månad och år. Medelsaldo vid årets slut 
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uppgick till 12,8 mkr och de likvida medlen 21,6 mkr.

Borgensåtagande
Kommunens beviljade borgensåtagande till Borgholm Energi AB uppgår till 551,5 mkr.

Av den beviljade ramen använder Borgholm Energi AB 485,4 mkr. Skillnaden mellan 
beviljad och nyttjad borgen är 66,1 mkr. Under året har bolaget omsatt sina lån till 
Kommuninvest.

Borgensåtagandet omfattar:

 VA-utbyggnad
 Industrifastigheter och bostäder
 Avsaltningsverk Sandvik
 Hälsocentral
 Övriga investeringar, t ex fjärrvärme och vindkraft

År 2010 ingick Borgholms kommun en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga kommuner som är 
medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser.

Pensionsförpliktelser
Kommunens pensionsförpliktelser består av ansvarsförpliktelser, intjänade pensioner och 
löpande pensionsutbetalningar. Ansvarsförbindelsen, som är den största enskilda delen, 
omfattar pensioner intjänade före 1998 och uppgår till 219,8 mkr. Ansvarsförbindelsen 
redovisas utanför balansräkningen.

 Ansvarsförbindelsen minskar med -3,4 mkr mellan 2018 och 2019.
 Ansvarsförbindelsen kommer att minska över tid och påverkar kommunens 

soliditet den dagen kommunen redovisar ansvarsförbindelsen i balansräkningen. 

De intjänade pensionsmedlen som kommunen har skuldfört i balansräkningen uppgår till 
19,8 mkr och har ökat med +0,8 mkr mellan 2018 och 2019. Effekten är att kommunens 
resultat har minskar med motsvarande belopp.

Kommunen har valt att försäkra sig för den delen som ökar snabbast, den 
förmånsbestämda ålderspensionen, vilket omfattar pensioner som utgår på inkomstbelopp 
över 7,5 basbelopp. De individuellt intjänade pensionerna redovisas som en kortfristig 
skuld och betalas ut till de anställdas pensionsförvaltare i mars året efter bokslutsåret. För 
detta är 14,9 mkr upptaget i balansräkningen för perioden.
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Totalt uppgår kommunens pensionsförpliktelser till 259,1 mkr. Beloppet utgör återlånade 
medel. Den totala pensionsskulden minskar med -2,1 mkr jämfört med 2018 och 2019. 
Löneskatten är bokförd på det år förpliktelsen har intjänats.

Specifikation av pensionsskuld (mkr)

 Förändring 
2018/ 2019

Bokslut 
2019

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Bokslut 
2016

Bokslut 
2015

Upplupen kostnad +0,5 19,5 19,0 22,2 17,5 16,5

Avsättning för 
pensioner +0,8 19,8 19,0 18,6 16,8 18,1

Ansvarsförbindelser -3,4 219,8 223,2 226,8 234,8 245,2

Totala förpliktelser -2,1 259,1 261,2 267,6 269,1 279,8

Återlånade medel -2,1 259,1 261,2 267,6 269,1 279,8

Specifikation enligt rekommendation nr 7, Rådet för kommunal redovisning

Finansnetto
Finansiella kostnader för året uppgår till 5,1 mkr. Detta är något högre i jämförelse med 
föregående år 4,1 mkr. Den genomsnittliga räntan under det senaste året var 0,57 procent. 
Detta är något lägre snittränta i jämförelse med föregående år (0,62 procent).

Kommunens finanspolicy förespråkar en lånebild på 40 procent fasta lån och 60 procent 
rörliga lån. Finanspolicyn reviderades under föregående år för att möjliggöra större andel 
lån med rörlig ränta. Möjlighet finns att korrigera fördelning om det finns indikationer på 
att räntan kommer stiga. Ett avsteg från finanspolicyn har skett under året där andelen lån 
med lång räntebindning uppgår till 24,9 procent vilket beror på att lån med fast ränta har 
löpt ut under året.

Enligt tabellen nedan framgår det att den genomsnittliga kapitalbindningstiden för 
kommunens lån uppgår till 0,77 år. De rörliga lånen ligger inom intervallet 0-1 år och 
därav den höga andelen 75,1 procent.

Kommunen jobbar med riskeliminering av den finansiella risken, det vill säga ökade 
räntekostnader, på två sätt. För det första följer kommunen en finanspolicy och för det 
andra följer kommunen en långsiktig refinansiering fram till 2024.

Låneförfallostruktur (tkr)

 Intervall
Kapitalbindning / 

Genomsnitt år Andel i procent
Kapitalbindning / 

Bundet Belopp (tkr)

0-1 År 0,18 75,10% 191,8

1-2 År 1,71 8,61% 22,0

2-3 År 2,64 6,50% 16,6

3-4 År 3,15 9,79% 25,0

4-5 År 0 0 0

Total 0,77 100% 255,4
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Balanskravsutredning
År 2000 infördes balanskravet i kommunallagen vilket ses som en miniminivå för god 
ekonomisk hushållning och för att dagens kostnader inte ska behöva hanteras av 
kommande generationer. I den budget som upprättas måste därför intäkterna överstiga 
kostnaderna. Skulle kommunen redovisa ett negativt resultat ska underskottet regleras 
inom tre år. Kommunen uppfyller under 2019 det lagstadgade balanskravet och det finns 
inga tidigare negativa resultat att reglera.

Balanskravsutredning (mkr)

 2019

Årets resultat enligt resultaträkningen 4,1

Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god 
ekonomisk hushållning 0

Realisationsförluster som inte står i överensstämmelse med god 
ekonomisk hushållning 0

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 4,1

Reservering av medel till RUR 0

Användning av medel från RUR 0

Balanskravsresultat 4,1

Avstämning finansiella mål
Borgholms kommun har tre finansiella mål som ska bedömas över en period av fem år.

Finansiella mål

 Delmål Målnivå Kommentar

Investeringarna ska 
självfinanseras

Resultat och 
avskrivningar ger ett 
utrymme för 
investeringar.

Målet är inte uppnått 
då investeringsnivån 
212 mkr är högre än 
utrymmet 190 mkr.

Ett resultat som är 
minst 2 % av skatter 
och bidrag

Årens resultat i 
förhållande till skatter 
och bidrag ska vara 
minst 2 %

Målet är inte uppnått 
då de sammanlagda 
resultaten för 
perioden är 61,0 mkr 
och resultatet enligt 2 
procent av skatter 
och bidrag är 
67,3 mkr.

Ekonomin ska utgöra 
begränsningar för 
verksamheten

Nettokostnad för 
verksamheterna ska 
följa budgeterad nivå.

Målet är inte uppnått 
då redovisade 
nettokostnaderna är 3 
320 mkr och de 
budgeterade 
nettokostnaderna är 3 
265 mkr.

Investeringarna ska självfinanseras
Diagrammet visar förhållandet mellan investeringsutrymme (avskrivningar plus resultat) 
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samt investeringsnivå. Totalt under femårsperioden tillåter utrymmet investeringar på 
190 mkr. Den totala redovisade och planerade investeringsvolymen är 212 mkr. Målet är 
ej uppnått för femårsperioden.

Investeringsnivån under 2017 och 2019 är högre än utrymmet. Detta kompenseras av 
lägre nivåer resterande år. Förutsättning för fortsatt självfinansiering av kommunens 
framtida investeringar är att kommande årsresultat överstiger budgeterad nivå.

Ett resultat som är minst 2 procent av skatter och bidrag
En förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att kostnaderna inte 
utvecklas i en snabbare takt än intäkterna från skatter och bidrag.

Diagrammet visar förhållandet mellan periodens resultat och resultatet som är minst två 
procent av skatter och bidrag. Målet är inte uppnått då de sammanlagda resultaten för 
perioden är 61,0 mkr och resultatet enligt 2 procent av skatter och bidrag är 67,3 mkr.

Ekonomin ska utgöra begränsningar för verksamheten
Då redovisad nettokostnad för verksamheterna följer budgeterad nivå, har ekonomin 
utgjort begränsningar för verksamheten. Utifrån detta resonemang klarar inte kommunen 
målet under femårsperioden då de redovisade nettokostnaderna 3 320 mkr är högre än de 
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budgeterade nettokostnaderna 3 265 mkr.

Kommunkoncern
Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsbokslutet även innefatta en 
sammanställd redovisning som omfattar kommunal verksamhet som bedrivs genom 
annan juridisk person. Den sammanställda redovisningen omfattar kommunen samt de 
företag som kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande över. Med denna 
definition betraktas Borgholms kommun, Borgholm Energi Elnät AB, Ölands 
Kommunalförbund och Kalmarsunds Gymnasieförbund som redovisningsenheter i den 
sammanställda redovisningen för Borgholms kommunkoncern.

Bilden nedan visar Borgholms kommunkoncern och dess ägande.

Resultatet för koncernen är 20,8 mkr och 2018 30,9 . Övriga förhållanden inom 
koncernen redovisas med hjälp av nedanstående matris.

Koncern matris (tkr)

 Ägd andel Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning

Givna Mottagna Givna Mottagna Given Mottagen

Borgholms 
Kommun 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9

Borgholm Energi 
Elnät AB 99% 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0

Ölands 
Kommunalförbund 43% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kalmarsunds 
Gymnasieförbund 11% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ägd andel Försäljning Lån Borgen
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 Ägd andel Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning

Givna Mottagna Givna Mottagna Given Mottagen

Borgholms 
Kommun 53,9 9,0 0,0 0,0 0,0 485,4

Borgholm Energi 
Elnät AB 99% 8,6 41,8 0,0 0,0 485,4 0,0

Ölands 
Kommunalförbund 43% 0,3 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Kalmarsunds 
Gymnasieförbund 11% 0,1 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Kommunens verksamheter

3.1 Sammanställning
Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen uppvisar en avvikelse på -2,0 mkr (2018 +1,4 mkr). Fastigheter, IT-
avdelningen och plan- och byggenheten har högre kostnader än budgeterat vilket bidrar 
till förvaltningens avvikelse men reduceras av lägre kostnader inom övriga verksamheter. 
Högre kostnader inom fastigheter beror först och främst på beslut att införa ny modell för 
VA-avgifter och obudgeterade uppvärmningskostnader för Åkerboskolan.

Åkerboskolan brann till stora delar ned den 13 augusti. Branden orsakades av ett 
blixtnedslag i skolans huvudbyggnad. Räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde 
begränsa spridningen. Genast påbörjades arbetet med att ordna ersättningslokaler och 
utrustning.

Måluppfyllelsen anses vara god med förbättringspotential. Utvecklingsarbete har 
påbörjats och färdigställts under året men inte gett resultat fullt ut. Utmaningar framöver 
är främst ranking i det lokala företagsklimatet samt kommunens sjukfrånvaro.(se bilaga 
1)

Socialnämnd

Socialnämnden uppvisar en budgetavvikelse om -17,7 mkr (2018 -12,3 mkr) varav 
12,7 mkr avser fordran till Migrationsverket. I augusti månad tog kommunfullmäktige 
beslut om att bevilja en tilläggsbudget till socialnämnden om 5,1 mkr.

Fordran om 12,7 mkr till Migrationsverket har skrivits av eftersom det råder stor 
osäkerhet kring om fordran kommer betalas ut eller ej. Fordran härrörs till åren 
2016, 2017 och 2018 och belastar förvaltningens resultat eftersom det är där kostnaderna 
har uppstått. Resterande del av budgetavvikelsen beror främst på höga kostnader för 
externa placeringar av barn- och unga samt personer med missbruksproblematik inom 
Individ- och familjeomsorgen.

Måluppfyllelsen anses vara god med förbättringspotential. Mycket utvecklingsarbete har 
påbörjats och färdigställts under året men inte gett resultat fullt ut. Utmaningar framöver 
är främst att få verksamheten att bli mer ändamålsenlig och effektiv. (se bilaga 2)

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden uppvisar en budgetavvikelse om -1,8 mkr (2018 +2,0 mkr). 
Avvikelsen härleds bland annat till högre skolskjutskostnader än budgeterat, flertalet 
elever som väljer annan huvudman samt ett ökat behov av stöd till elever med särskilda 
behov samt en större slutfaktura på kost till skolor och förskolor.

Inför höstterminens start orsakade en blixt en brand på Åkerboskolan vilket innebar att 
stora delar av skolan brann ner. 
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Skogsbrynet och Sandhorvan har flyttat in i nya lokaler och förvaltningen har välkomnat 
nya rektorer och chefer.

Måluppfyllelsen anses vara god med förbättringspotential. Mycket utvecklingsarbete har 
påbörjats under året och arbete med att få våra barn och elever att känna trygghet och 
inflytande pågår genom en rad olika aktiviteter. Årets resultat har varit lägre än 
föregående år, främst inom matematik. (se bilaga 3)

Miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadsnämnden uppvisar en budgetavvikelse om -0,1 mkr. Inför 2019 
flyttades stora delar av tidigare samhällsbyggnadsförvaltningen till 
kommunledningsförvaltningen. En ny nämnd, i form av miljö- och byggnadsnämnden 
startade även. Budgetavvikelsen härleds till kompetensutveckling. Arbete med att skapa 
god måluppfyllelse har under året påbörjats men behov finns att fortsätta detta arbete och 
utveckla verksamheten. (se bilaga 4)
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4 Kommunens räkenskaper

4.1 Driftredovisning
 

Driftredovisning Intäkter Kostnader Budgetavvikelse

styrelse/nämnd Innv. År Budget Fg. År Innv. År Budget Fg. År Intäkter Kostnader Netto

Kommunstyrelse 66 850 55 386 56 744 -228 775 -215 340 -204 310 11 464 -13 435 -1 971

Revision 34 0 0 -926 -896 -517 34 -30 4

Överförmyndare -200 0 -4 -1 644 -1 610 -1 655 -200 -34 -233

Allmänna val 294 250 243 -575 -600 -673 44 25 69

Borgholms Slott 7 110 5 755 5 903 -6 265 -7 932 -5 488 1 355 1 667 3 022

Utbildningsnämnd 35 971 26 295 35 745 -222 113 -210 610 -210 414 9 675 -11 503 -1 828

Socialnämnd 64 248 54 043 82 732 -392 720 -364 821 -393 650 10 205 -27 899 -17 695

Miljö- och byggnadsnämnd 1 719 0 15 678 -2 336 -533 -31 702 1 719 -1 802 -84

Justeras: poster som ej är 
hänförbara till

verksamhetens intäkter och 
verksamhetens

kostnader i resultaträkningen -37 671 0 -32 405 74 739 0 55 236 0 0 0

Verksamhetens intäkter och 
verksamhetens

kostnader enligt 
resultaträkning 138 353 141 729 164 636 -780 614 -802 343 -793 172 34 295 -53 010 -18 715

 

Driftredovisning Intäkter Kostnader Budgetavvikelse

verksamhet Innv. År Budget Fg. År Innv. År Budget Fg. År Intäkter Kostnader Netto

Politisk verksamhet 384 290 280 -11 998 -11 323 -9 988 94 -675 -581

Infrastruktur, skydd mm 18 771 13 539 17 490 -59 792 -59 895 -66 777 5 233 103 5 336

Fritid och kultur 10 460 8 202 9 159 -37 229 -36 550 -35 454 2 259 -679 1 580

Pedagogisk verksamhet 45 981 32 403 37 895 -271 888 -255 912 -251 803 13 578 -15 976 -2 398

Vård och omsorg 52 731 38 845 53 269 -366 641 -344 773 -371 048 13 886 -21 869 -7 982

Särskilt riktade insatser 20 618 23 439 52 508 -39 150 -29 895 -47 214 -2 821 -9 255 -12 076

Affärsverksamhet 10 176 10 628 10 072 -12 781 -9 720 -12 462 -452 -3 061 -3 513

Gemensamma 
verksamheter 16 902 14 384 16 368 -55 874 -54 275 -53 663 2 518 -1 599 919

Justeras: poster som ej är 
hänförbara till

verksamhetens intäkter och 
verksamhetens

kostnader i 
resultaträkningen -37 671 0 -32 405 74 739 0 55 236 0 0 0

Verksamhetens intäkter 
och verksamhetens

kostnader enligt 
resultaträkning 138 353 141 729 164 636 -780 614 -802 343 -793 172 34 295 -53 011 -18 715
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4.2 Resultaträkning

Resultaträkning kommun (tkr)

 

 Kommun Koncern

Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Verksamhetens intäkter 1 138 353 164 636 317 405 316 747

Verksamhetens 
kostnader 2 -780 614 -793 172 -903 252 -886 167

Avskrivningar 3 -35 882 -23 684 -74 725 -61 473

Verksamhetens 
nettokostnader -678 143 -652 219 -660 572 -630 893

Skatteintäkter 4 461 701 445 429 461 701 445 429

Generella statsbidrag och 
utjämning 5 214 220 219 234 214 220 219 234

Verksamhetens resultat -2 221 12 443 15 349 33 770

Finansiella intäkter 6 11 443 9 289 15 702 7 401

Finansiella kostnader 7 -5 104 -4 123 -10 251 -10 262

Resultat efter 
finansiella poster 4 118 17 608 20 800 30 909

Extraordinära poster 0 0 0 0

Periodens/Årets 
Resultat 4 118 17 608 20 800 30 909
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4.3 Balansräkning

Balansräkning (tkr)

 

 Kommun Koncern

Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella 
anläggningstillgångar 8 0 0 2 069 3 114

Materiella 
anläggningstillgångar

Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar 9 493 791 447 505 745 699 706 468

Maskiner och inventarier 10 12 817 15 017 485 953 461 892

Finansiella 
anläggningstillgångar 11 10 520 8 421 11 673 12 567

Summa 
anläggningstillgångar 517 128 470 943 1 245 394 1 184 041

Omsättningstillgångar

Förråd 0 0 4 189 4 316

Fordringar 12 132 064 127 233 183 054 193 872

Kassa och bank 13 21 578 77 836 84 987 122 408

Summa 
omsättningstillgångar 153 643 205 069 272 230 320 596

SUMMA TILLGÅNGAR 670 771 676 012 1 517 624 1 504 637

EGET KAPITAL OCH 
SKULDER

Eget kapital 14

Ingående eget kapital -262 752 -245 144 -365 840 -334 930

Periodens/årets resultat -4 118 -17 608 -20 800 -30 909

Summa eget kapital -266 870 -262 752 -386 640 -365 840

Avsättningar

Avsättning för pensioner 15 -19 757 -18 972 -21 601 -21 169

Andra avsättningar 16 0 0 -43 952 -44 188

Summa avsättningar -19 757 -18 972 -65 553 -65 357

Skulder

Långfristiga skulder 17 -263 674 -264 271 -866 875 -867 584

Kortfristiga skulder 18 -120 470 -130 017 -198 556 -205 857

Summa skulder -384 144 -394 288 -1 065 431 -1 073 440

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER -670 771 -676 012 -1 517 624 -1 504 637
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 Kommun Koncern

Ansvarsförbindelser (tkr)

Kommunala 
borgensåtaganden 19 485 400 484 619 0 0

Pensionsförpliktelser före 
980101 inkl löneskatt 219 779 223 208 224 716 228 370

Nyckeltal (tkr)

Anläggningskapital 253 455 206 672 378 519 316 457

Rörelsekapital 33 173 75 052 73 674 114 740

Soliditet % 40% 39% 25% 24%

Soliditet inkl 
ansvarsförbindelse % 7% 6% 11% 9%

Skuldsättningsgrad % 144% 150% 276% 293%

Kassalikviditet % 128% 158% 137% 156%

Likvida medel 21 578 77 836 84 987 122 408

 

59



Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Årsbokslut 2019
Borgholms Kommun  32

4.4 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys (tkr)

 

 Budget Kommun Koncern

Not 2019-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 13 950 4 118 17 608 20 800 30 909

Justering för ej likviditetspåverkande poster 0 0 0 0 0

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång 3 24 367 35 882 23 684 74 725 61 473

Försäljning
8,9,
10 0 0 0 0 0

Avsättning till pensioner 15 2 202 1 034 1 215 738 472

Upplösning av bidrag till infrastruktur 17 0 -405 -206 -405 -206

Övriga likviditetspåverkande poster 0 -3 12 2 204 224

Minskning av avsättningar pga. Utbetalningar 15 -435 -249 -867 -249 -867

Ökning (-) / minskning (+) av periodiserade 
anslutningsavgifter 17 0 0 0 6 853 7 247

Ökning (-) / minskning (+) av bidrag till investeringar 17 0 245 5 549 245 5 549

Ökning (-) / minskning (+) av förråd och lager 0 0 0 127 -624

Ökning (-) / minskning (+) av fordringar 12 -2 610 -4 831 -3 411 10 818 -7 197

Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder 18 2 354 -9 547 8 500 -7 301 14 122

Medel från den löpande verksamheten 39 828 26 244 52 084 108 555 111 103

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
8,9,
10 0 0 0 0 0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
8,9,
10 -42 690 -79 967 -39 182 -147 119 -117 919

Försäljning av materiella anläggningstillgångar
8,9,
10 0 0 0 0 5 005

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 11 0 -2 099 0 -2 099 0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 11 0 0 0 10 647 2 305

Ökning långfristiga fodringar 11 0 0 0 0 0

Medel från investeringsverksamheten -42 690 -82 066 -39 182 -138 571 -110 609

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 17 0 0 0 0 0

Ökning minskning av skulder för finansiell leasing 17 0 -436 348 -436 348

Amortering av skuld 17 -3 900 0 -3 934 -6 969 -11 075

Medel från finansieringsverksamheten -3 900 -436 -3 586 -7 406 -10 727

PERIODENS KASSAFLÖDE -6 762 -56 258 9 316 -37 421 -10 234

Likvida medel vid årets början 13 55 947 77 836 68 520 122 408 132 642

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 49 185 21 578 77 836 84 987 122 408
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4.5 Investeringsredovisning
Årets beslutade investeringsbudget uppgår till 42,7 mkr. I §85/19 beslutades att pågående 
investeringar från 2018 förs över till 2019, motsvarande 40,7 mkr. Total 
investeringsbudget för 2019 uppgår till 83,4 mkr. Genomförda investeringar för perioden 
januari till december uppgår till 80,0 mkr.

 

Investeringsredovisning (tkr), Utgifter sedan projektens Varav: årets investeringar

Kommunen start

Färdigställda projekt Beslutad Ack. Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

totalutgift

Infrastruktur, skydd 20 364 17 511 2 853 13 649 7 560 6 089

Offentlig toalett 1 800 1 692 108 1 800 1 692 108

Brygga Sjöstugan 500 483 18 500 483 18

Allaktivitetspark Löttorp 1 300 1 816 -516 0 46 -46

Allaktivitetspark Borgholm 1 300 156 1 144 1 238 94 1 144

Offentlig lekplats 6 000 3 941 2 059 3 446 3 387 59

Swecon Rosy 333 294 40 0 294 -294

Belysning Bäckmanska parken 131 407 -276 131 407 -276

Gatubelysning 3 000 7 743 -4 743 534 178 357

Lilla triangeln 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500

Beläggningsarbeten 2 500 384 2 116 2 500 384 2 116

Knäppinge-Ormöga 2 000 596 1 404 2 000 596 1 404

Fritid- och kultur 5 235 4 931 304 2 661 2 357 304

Kronomagasinet 3 200 3 437 -237 908 1 144 -237

Möbler Kronomagasinet 340 321 19 59 40 19

Tennishallen ventilation 800 837 -37 800 837 -37

Biblioteket 175 85 90 175 85 90

Kallbadhuset målning 150 0 150 150 0 150

Tennishallen matta 300 0 300 300 0 300

Åkerbobadet 270 251 19 270 251 19

Pedagogisk verksamhet 18 162 18 191 -30 17 455 17 485 -30

Åkerboskolan 0 12 -12 0 12 -12

Skogsbrynet 15 075 15 588 -513 15 075 15 588 -513

Styrsystem Runstens förskola 87 42 45 87 42 45

Målning Björkviken 100 39 61 89 28 61

Målning 1 250 1 030 220 554 334 220

Matta Diamanten 200 262 -62 200 262 -62

Målning Gärdslösa skola 550 823 -273 550 823 -273

Rälla skola 30 25 5 30 25 5

Köping skola 300 0 300 300 0 300

Runstens förskola 50 0 50 50 0 50

Asfalt Åkerboskolan 230 217 13 230 217 13

Inventarier Gärdslösa skola 80 52 28 80 52 28

Inventarier Rälla skola 60 62 -2 60 62 -2

Brandskåp Slottsskolan 150 41 109 150 41 109

Vård omsorg 12 525 16 003 -3 478 8 800 9 920 -1 120

Näktergalen 2 500 3 262 -762 2 500 3 262 -762

Ekbacka hus 2 3 325 6 713 -3 388 0 1 032 -1 032

61



Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Årsbokslut 2019
Borgholms Kommun  34

Investeringsredovisning (tkr), Utgifter sedan projektens Varav: årets investeringar

Ekbacka hus 6 plan 2 2 600 4 508 -1 908 2 600 4 508 -1 908

Ekbacka hus 6 plan 3 500 0 500 500 0 500

Återbruk Ölandslego 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000

Inventarier Ekbacka hus 1 120 0 120 120 0 120

Soldalen 480 106 374 480 106 374

Åkerbohemmet 575 342 233 575 342 233

Ekbacka 490 202 288 490 202 288

Brandlarm Höken 100 61 39 100 61 39

Strömgården 235 34 201 235 34 201

Laddning Ekbacka 400 581 -181 0 179 -179

Klädskåp Ekbacka 80 72 9 80 72 9

Inventarier Ekbacka 2+4 60 64 -4 60 64 -4

Möbler OFN 60 60 0 60 60 0

Affärsverksamhet 24 697 26 898 -2 201 24 526 26 727 -2 200

Hyreshus Rälla 16 500 18 897 -2 397 16 492 18 888 -2 397

Kvarngatan 25 B 250 211 39 250 211 39

Golv Sjöstugan 300 166 134 300 166 134

HSB lägenheter 350 99 252 350 99 252

Brygga Stora rör 750 789 -39 750 789 -39

Yttre hamn Borgholm 315 280 35 153 118 35

Yttre hamn Borgholm 5 942 6 065 -123 5 942 6 065 -123

Sjöräddning Böda 100 71 29 100 71 29

Räcke Kårehamn 0 151 -151 0 151 -151

Asfalt Sandvikshamn 190 169 21 190 169 21

Övrig verksamhet 3 179 3 271 -92 2 528 2 629 -101

Surfplattor 284 333 -49 0 58 -58

Stadshuset 45 0 45 45 0 45

Skylift 150 150 0 150 150 0

Stuprör 150 87 63 150 87 63

Brandväggar 490 382 108 490 382 108

Nätverk social 900 609 291 641 350 291

Laddning Höken 400 245 155 292 137 155

Extern webb 500 31 469 500 31 469

Office och programvaror 150 0 150 150 0 150

Drönare 60 0 60 60 0 60

Fastigheter 50 0 50 50 0 50

Finansiell leasing 0 1434 -1 434 0 1434 -1 434

S:a färdigställda projekt 84 162 86 805 -2 643 69 620 66 677 2 943

Pågående projekt Beslutad Ack. Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

totalutgift

Affärsverksamhet 45 000 20 421 24 579 13 815 13 290 526

Byxelkroks hamn 45 000 20 421 24 579 13 815 13 290 526

S:a pågående projekt 45 000 20 421 24 579 13 815 13 290 526

S:a investeringsprojekt 129 163 107 227 21 936 83 435 79 967 3 468
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4.6 Noter

Noter (tkr)

  Kommun Koncern

Not 1: Verksamhetens intäkter 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Intäkter enligt driftredovisning 176 024 197 041 355 076 349 152

Justeras: poster som ej är hänförbara till

verksamhetens intäkter och verksamhetens

kostnader i resultaträkningen -37 671 -32 405 -37 671 -32 405

Summa verksamhetens intäkter 138 353 164 636 317 405 316 747

Försäljningsintäkter 21 983 21 226 21 983 21 226

Taxor och avgifter 23 692 21 912 23 692 21 912

Hyror och arrenden 17 967 18 045 17 967 18 045

Bidrag och ersättningar från staten 46 312 92 133 46 312 92 133

övriga bidrag och ersättningar 5 267 273 184 319 152 384

Försäljning av verksamhet 21 562 10 881 21 562 10 881

Försäljning av anläggningstillgångar 1 570 166 1 570 166

Summa verksamhetens intäkter 138 353 164 636 317 405 316 747

Not 2: Verksamhetens kostnader 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Kostnader enligt driftredovisning -855 353 -848 408 -977 991 -941 403

Justeras: poster som ej är hänförbara till

verksamhetens intäkter och verksamhetens

kostnader i resultaträkningen 74 739 55 236 74 739 55 236

Summa verksamhetens kostnader -780 614 -793 172 -903 252 -886 167

Bidrag och transfereringar -50 906 -37 567 -50 906 -37 567

Köp av huvudverksamhet -82 035 -104 208 -82 035 -104 208

Löner och andra ersättningar -468 576 -461 640 -468 576 -461 640

Pensionskostnader -59 432 -60 996 -59 432 -60 996

Finansiell revision -125 -107 -239 -381

Skatt på åretsresultat 0 0 -1 959 -302

Övriga verksamhetskostnader -119 540 -128 654 -240 105 -221 073

Summa verksamhetens kostnader -780 614 -793 172 -903 252 -886 167

Not 3: Avskrivningar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Avskrivningar enligt plan -26 656 -23 684 -65 499 -61 473

Nedskrivningar -9 226 0 -9 226 0

Summa avskrivningar -35 882 -23 684 -74 725 -61 473

Not 4: Skatteintäkter 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Preliminär kommunalskatt 467 448 449 903 467 448 449 903

Korrigering av slutavräkning 2017; -351 kr per 
inv (10 860 1 nov 2016) 0 -3 812 0 -3 812

Prognos slutavräkning 2018, -61 kr per inv 
(10859 1 nov 2017) 0 -662 0 -662

Korrigering av slutavräkning 2018; -98 kr per 
inv (10 859 1 nov 2017) -1 064 0 -1 064 0
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Prognos slutavräkning 2019, -430 kr per inv 
(10890 1 nov 2018) -4 683 0 -4 683 0

Summa skatteintäkter 461 701 445 429 461 701 445 429

Not 5: Generella statsbidrag och utjämning 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Inkomstutjämning 147 799 146 759 147 799 146 759

Strukturbidrag 3 354 3 345 3 354 3 345

Regleringsbidrag 7 647 3 067 7 647 3 067

Kostnadsutjämning -20 451 -9 132 -20 451 -9 132

Kostnadsutjämning LSS 19 883 14 949 19 883 14 949

Fastighetsavgift 50 078 49 385 50 078 49 385

Tillfälligt generellt statsbidrag 5 910 10 861 5 910 10 861

Summa generella statsbidrag och utjämning 214 220 219 234 214 220 219 234

Not 6: Finansiella intäkter 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Räntor på likvida medel 14 24 14 123

Aktieutdelning 8 156 5 956 15 688 7 278

Borgensavgift 3 273 3 309 0 0

Summa finansiella intäkter 11 443 9 289 16 702 7 401

Not 7: Finansiella kostnader 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Kostnadsräntor -4 880 -4 023 -10 027 -10 162

Ränta pensionsskuld 0 0 0 0

Bankkostnader -224 -100 -224 -100

Summa finansiella kostnader -5 104 -4 123 -10 251 -10 262

Not 8: Immateriella Anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärden 0 0 5 411 5 411

Årets nyanskaffningar 0 0 0 0

Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 5 411 5 411

Ingående avskrivningar 0 0 -2 297 -1 327

Åretsavskrivningar enligt plan 0 0 -1 045 -970

Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 -3 342 -2 297

Utgående bokfört värde 0 0 2 069 3 114

Not 9: Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Mark

Ingående anskaffningsvärden 7 726 7 576 28 807 7 576

Årets nyanskaffningar 0 150 1 954 21 231

Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 726 7 726 30 761 28 807
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Ingående avskrivningar

Åretsavskrivningar enligt plan

Avyttringar och utrangeringar

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 0 0

Utgående bokfört värde 7 726 7 726 30 761 28 807

Byggnader och tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärden 755 607 723 768 1 093 709 1 047 585

Årets nyanskaffningar 76 197 31 839 88 475 48 817

Omklassificering 9 524 0 18 129 0

Avyttringar och utrangeringar 0 0 -10 657 -2 693

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 841 328 755 607 1 189 656 1 093 709

Ingående avskrivningar -325 352 -306 630 -448 260 -418 917

Årets avskrivningar enligt plan -20 685 -18 722 -31 315 -29 343

Årets nedskrivning -9 226 0 -9 226 0

Omklassificering 0 0 0 0

Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -355 263 -325 352 -488 801 -448 260

Utgående bokfört värde 486 065 430 255 700 855 645 449

Pågående nyanläggning

Ingående anskaffningsvärden 9 524 7 824 32 212 7 824

Årets nyanskaffningar 0 1 700 0 24 388

Omklassificering -9 524 0 -18 129 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 0 9 524 14 083 32 212

Utgående bokfört värde 493 791 447 505 745 699 706 468

Not 10: Maskiner och inventarier 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 133 625 130 878 912 182 900 471

Årets nyanskaffningar 2 335 2 747 55 255 34 861

Omklassificering 0 0 0 0

Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 -23 150

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 135 960 133 625 967 437 912 182

Ingående avskrivningar -122 092 -119 231 -453 774 -424 042

Årets avskrivningar enligt plan -3 628 -2 861 -29 770 -29 150

Årets nedskrivning 0 0 -516 0

Omklassificering 0 0 0 0

Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 -582
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Utgående ackumulerade avskrivningar -125 720 -122 092 -484 060 -453 774

Finansiell leasing

Ingående balans 3 484 2 839 3 484 2 839

Årets nyanskaffning 1 435 2 746 1 435 2 746

Årets avskrivning -2 342 -2 101 -2 342 -2 101

Utgående balans 2 577 3 484 2 577 3 484

Utgående bokfört värde 12 817 15 017 485 953 461 892

Not 11: Finansiella anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Aktier i Borgholm Energi AB 3 100 3 100 0 0

Övriga andelar 3 829 1 730 8 082 8 976

Kommuninvest 3 591 3 591 3 591 3 591

Redovisat värde vid årets slut 10 520 8 421 11 673 12 567

Summa anläggningstillgångar 517 128 470 943 1 245 394 1 184 041

Not 12: Fordringar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Kundfordringar 5 714 4 051 41 412 41 090

Ersättning för mervärdesskatt 4 634 5 831 5 437 6 709

Interimsfordringar proceedo 7 855 13 429 7 855 13 429

Interimsposter 111 743 102 342 126 131 125 418

Fordringar hos staten 1 053 1 280 1 182 3 999

Slutavräkning 0 0 0 0

Övriga fordringar 1 065 300 1 038 3 227

Redovisat värde vid årets slut 132 064 127 233 183 054 193 872

Not 13: Kassa och bank 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Likvida medel 12 13 24 13

Handkassor 70 86 72 86

Bankkonto 21 135 77 380 84 530 121 952

Södra medlemskonto 361 357 361 357

Summa 21 578 77 836 84 987 122 408

Not 14: Eget kapital 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital

Ingående eget kapital -262 752 -251 166 -353 840 -340 953

Byte av redovisningsprincip 0 6 022 0 6 022

Periodens /årets resultat -4 118 -17 608 -20 800 -30 909

Utgående eget kapital -266 870 -262 752 -386 640 -365 840

Not 15: Avsättning för pensioner 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Avsättningen

Ingående avsättning 18 972 18 624 18 972 18 806
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Pensionsutbetalningar -1 107 -1 049 -1 425 -1 072

Nyintjänad pension 398 851 358 959

Ränte- och basbeloppsuppräkning 483 296 489 299

Förändring av löneskatten 153 68 140 89

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 0 0

Övrigt 858 182 3 067 2 087

Utgående avsättning 19 757 18 972 21 601 21 169

Aktualiseringsgrad 99% 99% 99% 99%

Specifikation - Avsatt till Pensioner

Pensioner och liknande 7 503 8 019 8 987 9 787

Övriga pensioner och liknande 7 021 6 422 7 021 6 422

Särskild avtalspension, visstidspension mm 1 376 827 1 376 827

Summa pensioner 15 900 15 268 17 384 17 036

Löneskatt 3 857 3 704 4 217 4 133

Summa avsatt till pensioner 19 757 18 972 21 601 21 169

Antal visstidsförordnanden

Politiker 4 4 4 4

Tjänstemän

Not 16: Andra avsättningar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Uppskjuten skatteskuld

Ingående avsättning 0 0 36 643 37 262

Årets avsättning 0 0 -1 959 -619

Utgående avsättning 0 0 34 684 36 643

Sluttäckning deponier

Ingående avsättning 0 0 6 946 6 067

Årets avsättning 0 0 1 984 1 584

Under året ianspråktagna belopp 0 0 -117 -705

Utgående avsättning 0 0 8 813 6 946

Återbetalning friskolor 2015-2018

Ingående avsättning 0 0 599 0

Årets avsättning 0 0 -144 599

Utgående avsättning 0 0 455 599

Summa andra avsättningar 43 952 44 188

Not 17: Långfristiga skulder 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående låneskuld 255 400 259 334 736 650 755 864

Nyupplåningar under året 0 0 0 0

Årets amortering 0 -3 934 -6 970 -19 214

Utgående låneskuld 255 400 255 400 729 681 736 650
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Långfristiga skulder

Kommuninvest 255 400 255 400 0 0

Långfristig skuld finansiell leasing 1 350 1 786 1 350 1 786

Skuld investeringsbidrag 6 924 7 085 6 924 7 085

Periodiserade anslutningsavgifter 0 0 128 920 122 063

Summa 263 674 264 271 137 194 130 934

Summa långfristiga skulder 263 674 264 271 866 875 867 584

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Genomsnittlig ränta 0,57% 0,62% 0,57% 0,62%

Genomsnittlig räntebindningstid 0,77 år 0,80 år 0,77 år 0,80 år

Lån som förfaller inom:

1 år 75% 67% 75% 67%

2-3 år 15% 18% 15% 18%

3-5 år 10% 15% 10% 15%

Not 18: Kortfristiga skulder 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Semesterlöneskuld 25 831 25 580 28 612 28 353

Interimsposter 28 561 31 344 59 833 56 447

Källskatt 7 420 7 154 7 420 7 595

Pensioner, individuell 14 924 16 241 16 762 17 440

Leverantörsskulder 20 819 27 096 40 514 45 136

Arbetsgivaravgift 8 620 8 662 9 723 9 315

Skulder till Staten 0 0 0 0

Kortfristig skuld till staten 5 747 4 474 6 383 5 045

Övriga kortfristiga skulder 5 062 5 378 25 482 32 020

Moms 598 522 940 940

Kortfristig skuld finansiell leasing 2 888 3 566 2 888 3 566

Summa 120 470 130 017 198 556 205 857

Not 19: Borgensåtaganden m m 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Borgholm Energi AB 485 400 484 619 0 0

Summa 485 400 484 619 0 0

Pensionsförpliktelser äldre än 1998

Pensionsförpliktelser 176 870 179 630 180 843 183 784

Löneskatt 42 909 43 578 43 873 44 586

Summa 219 779 223 208 224 716 228 370

Ansvarsförbindelsen

Pensionsförpliktelser som inte upptagits 
bland skulderna

eller avsättningarna och som inte heller har 
täckning i
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Pensionsstiftelses förmögenhet.

Ingående ansvarsförbindelse 223 208 226 831 228 370 231 823

Nya förpliktelser under året

Nyintjänad pension 122 5 043 133 4 864

Ränte- och basbeloppsuppräkning 5 558 3 371 5 688 3 389

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 0 0

Övrigt 1 399 -1 337 1 357 -865

Pensionsutbetalningar -9 839 -9 993 -10 109 -10 112

Förändring av löneskatten -669 -707 -722 -729

Utgående ansvarsförbindelse 219 779 223 208 224 716 228 370

Aktualiseringsgrad 99% 99% 99% 99%

Not 20: Leasing 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Finansiell leasing bilar

Totala leasingavgifter 5 582 4 999 9 710 10 633

Nuvärde minimileasingavgifter 2 576 3 484 2 576 3 484

Därav förfall inom 1 år 2 888 3 566 2 898 5 875

Därav förfall inom 1-5 år 1 350 1 786 1 653 5 110

Not 21: Kommuninvest

Borgholms kommun har i juni månad 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och regioner som per 2019-12-31 var 
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.     Mellan samtliga medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna 
vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i 
förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 
storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den 
finansiella effekten av Borgholm kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 
kronor. Borgholms kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 816 930 987 kronor och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 817 496 237 kronor.
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4.7 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättat i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 
redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland 
annat innebär att:

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering 
av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och 
anskaffningsvärdet.

I och med ny beslutad redovisningslag från och med 2019 och förbudet mot uppskrivning 
av finansiella tillgångar har kommunen behövt revidera sitt insatskapital i 
Kommuninvest. För Borgholms kommun innebär detta att återföra 6,0 mkr mot eget 
kapital och en marginell minskning i soliditet.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i 
resultaträkningen och i kassaflödesanalys.

Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 
1,0 mkr.

Intäkter
Redovisning av skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR:s decemberprognos 
cirkulär 19:59 i enlighet med rekommendation R2.

Redovisning av intäkter

Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med 
försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Övriga 
intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: Hyresintäkter i den period 
uthyrningen avser, ränteintäkter i den takt som tillgången förräntas samt erhållen 
utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker.

Statliga investeringsbidrag bokförs initialt som en skuld. I enlighet med 
matchningsprincipen intäktsförs sedan inkomsten successivt i takt med att 
investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder.

Kostnader
Avskrivningar

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade 
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive 
eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs 
emellertid inga avskrivningar.

Avskrivningstider

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen 
skrivs sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden.

Följande avskrivningstider tillämpas:
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Immateriell tillgång 0 år

IT utrustning 3 år

Kommunbilar 5 år

Inventarier 10 år

Byggnader 33 år

Hamnar 50 år

Övriga maskiner och inventarier 20 år

För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod där varje 
komponents värde uppgår till minst 46 500 kr tillämpas komponentavskrivning.

För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal till exempel leasing används den 
verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid.

För tillgångar med ett anskaffningsvärde överstigande 46 500 kronor och en 
nyttjandeperiod understigande tre år görs en mer individuell bedömning av 
nyttjandeperioden, vilken därmed kan avvika från kommunens normala avskrivningstider.

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det 
är nödvändigt till exempel verksamhetsförändringar, teknikskiften, 
organisationsförändringar. Normalt omprövas dock inte tillgångars nyttjandeperiod om 
avskrivningstiden är tre år eller lägre och det bokförda restvärdet understiger 46 500 
kronor.

Avskrivningsmetod

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill säga lika stora nominella belopp varje 
år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.

Andra metoder används i speciella fall när dessa bättre återspeglar tillgångens 
förbrukning och tillgången har ett värde som överstiger 46 500 kronor.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 
tre år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre 
värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett helt prisbasbelopp och gäller som 
gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar och därmed också för 
finansiella leasingavtal.

Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nedskrivningar

Om en nedskrivning eller återföring har gjorts efter prövning, ska följande upplysningar 
lämnas för varje tillgång:

 Beloppet som påverkat resultatet under perioden.
 Upplysning om slag av den tillgång som varit föremål för nedskrivning eller 

återföring.
 De händelser eller omständigheter som lett till nedskrivningen eller återföringen.
 Huruvida tillgångens återvinningsvärde utgörs av nettoförsäljningsvärde eller 

anpassat användningsvärde.
 Hur återvinningsvärdet fastställts.

Under 2019 har endast en nedskrivning av materiella anläggningstillgångar gjorts. Då 
huvudbyggnaden på Åkerboskolan brann ner i augusti skrevs denna del ned med 9,2 mkr.
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Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda och förtroendevalda i kommunen är 
beräknade enligt RIPS17 med tillämpning av R10.

Förpliktelser för särskilda avtals/ålderspensioner som inte regleras enligt RIPS17 är 
nuvärdesberäknade med en kalkylränta på 0,7 procent. För avtal med samordningsklausul 
utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget 
annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske.

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när 
det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas 
som ansvarsförbindelse.

Redovisning av hyres-/leasingavtal

Leasingavtal för bilar redovisas som finansiell leasing eftersom värdet totalt för 
tillgångskategorin är väsentligt.

Koncernredovisning
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen 
har minst tio procent inflytande. Inga förändringar har skett under året i 
kommunkoncernens sammansättning. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar 
framgår av figur under kapitel 2.3

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionerlig 
konsolidering. Med förvärvsmetoden avses att kommunen eliminerar det förvärvade egna 
kapitalet i dotterbolagen. Proportionerlig konsolidering innebär att den andel av 
dotterbolagens räkenskaper som tas upp i den sammanställda redovisningen motsvarar 
den ägda andelen. Ekonomiska transaktioner mellan de i koncernen ingående bolagen 
respektive kommunen har i allt väsentligt eliminerats.

Obeskattade reserver och bokslutsdispositioner har i den sammanställda redovisningen 
fördelats på uppskjuten skatt 21,4 procent och eget kapital 78,6 procent.

Tilläggsposter vid sammanställd redovisning som inte täcks av den kommunala 
redovisningslagens räkenskapsscheman är följande:

 Skatt på årets resultat redovisas i resultaträkningen under skatter.
 Uppskjutna skatter redovisas under avsättningar.

De kommunala bolagens redovisning är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen, 
Bokföringslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. Vid avvikelse i 
redovisningsprinciper mellan kommun och kommunala bolag är kommunens 
redovisningsprinciper vägledande för den sammanställda redovisningen. Inga väsentliga 
skillnader i redovisningsprinciper har identifierats.

Borgholm Energi AB gör VA redovisning enligt vattentjänstlagen. Denna finns att läsa på 
Borgholm Energi ABs hemsida.  

4.8 Koncernredovisning

Kalmarsunds gymnasieförbund

Verksamhet
Kalmarsunds Gymnasieförbund är ett kommunalförbund som startade 1 juli 1995. 
Förbundet har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal 
vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås.
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Ordförande för Kalmarsunds gymnasieförbund är Dzenita Abaza (S) och vice ordförande 
är Björn Andreen (M). Förbundschef är Joachim Håkansson.

Viktiga händelser

 En utredning är genomförd och som påvisar att förbundet i förhållande till riket 
har en väsentligt lägre kostnadsnivå både i jämförelse per elev och per invånare.

 Gymnasieförbundet har även högst kostnadseffektivitet i jämförelse med samtliga 
utbildningsförbund i Sverige. 

 Förbundet har haft dialogmöten med medlemskommunerna om ytterligare en 
permanent nivåhöjning av medlemsbidraget.

 Gymnasieförbundet har infört anställningsstopp sedan januari månad 2019.

Ekonomisk analys
Kalmarsunds gymnasieförbunds resultat för 2019 uppgår till 6,7 mkr. 

Förbundet gick in i året 2019 med ett beräknat underskott om cirka 23,5 mkr. Detta 
innebar att förbundet redan under hösten 2018 började jobba med en åtgärdsplan för att 
anpassa verksamheten till de kommande ekonomiska utmaningarna under 2019. Åtgärder 
har genomgåtts inom samtliga verksamheter och med ett anställningsstopp sedan januari 
2019. Interkommunal ersättning visar på ett positivt resultat i förhållande till budget då 
alltfler elever väljer en av förbundets skolor.       

Kalmarsunds gymnasieförbund
(tkr) Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019

Verksamhetens 
intäkter 128 777 150 461 142 309

Verksamhetens 
kostnader -602 219 -617  767 -600 950

Avskrivningar -4 293 -4 697 -7 015

Verksamhetens 
nettokostnad -477 735 -472 203 -465 657

Finansnetto 457 066 472 668 472358

Årets resultat -20 670 464 6 700

Balansomslutning 168 164 214 310

Investeringar 4 564 12 564

Soliditet (%) 22% 27%

Framtid
Under det kommande decenniet ökar antalet 16-19 åringar inom medlemskommunerna, 
vilket innebär att den potentiella målgruppen till gymnasieskolan blir större. Enligt 
befolkningsprognosen i medlemskommunerna kommer antalet 16-19 åringar att öka med 
en procentuell ökning för ålderskategorin med ca 21 % fram till år 2028.

År 2020 forsätter återställning av 2018 års negativa resultat vilket innebär att förbundet 
måste skapa yterliggare marginaler än bara ett positivt resultat. 

En annan ekonomisk utmaning under kommande perioder är pensionskostnaderna för 
lärarlönesatsningar. Förstelärarreformen täcker själva löneökningarna men inte ökningen 
av pensionskostnader.    
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Borgholm Energi Elnät AB

Verksamhet
Borgholm Energi Elnät AB är ett kommunägt bolag som producerar och levererar vatten, 
el, värme, skolmat och mat till äldreboenden. Bolaget sköter även gator och parker samt 
tar hand om hushållens avfall och avlopp. I ansvaret ingår också att sköta lokalvård i 
kommunens fastigheter samt att, via de egna fastigheterna, erbjuda företag att hyra 
lokaler för sin verksamhet.

Koncernen Borgholm Energi har ca 12 000 kunder, där många är kunder inom flera av 
verksamhetsområdena, och en omsättning på ca 200 mkr. Antal anställda uppgår till drygt 
100 personer.

Borgholm Energi Elnät ägs av Borgholms kommun och ett antal enskilda personer. 
Kommunen är dominerande ägare med 99,36 procent av rösterna. Borgholm Energi AB 
är i sin tur helägt av Borgholm Energi Elnät AB, som har 30 000 aktier i bolaget.

Viktiga händelser
Skattefinansierat

I november togs beslutet att bolagets skattefinansierade verksamheter från årsskiftet ska 
övergå i kommunal regi. Arbetet med övergången sattes igång i och med att beslutet togs. 

Taxefinansierat

Under året genomfördes en undersökning av nöjd kund index (NKI). Borgholm Energi 
fick som bolag betyget Väl godkänd. Totalt placerade sig bolaget på plats nr 14 i landet 
av de 70 talet företag som deltog i denna undersökning. 

Ny styrelse tillsattes vid årsstämman 2019-03-27. Den nya styrelsen och bolagets 
verksamhetschefer genomförde under juni månad strategidagar där verksamheternas 
förutsättningar och kommande utmaningar belystes. Resultatet av dessa dagar utgjorde 
grunden i Borgholm Energis affärsplan som beslutades i december. Affärsplanen kommer 
att vara en av de viktigaste grundpelarna i utvecklingen av Borgholm Energis samtliga 
verksamheter. 

Renhållningsordning beslutades 2019-12-09. Renhållningsordningen är resultatet av ett 
omfattande arbete i samverkan mellan politiker och tjänstemän. Renhållningsordningen 
med dess riktlinjer för miljöarbetet i kommunen är ett av de viktigaste styrdokumenten 
för verksamheten Återvinning och avfall. 

I samverkan med Kalmar Energi, Ålem Energi samt Oskarshamn Energi har underlag 
inför samt uppstart av upphandling gällande nästa generations elmätare och 
mätinsamlingssystem genomförts. Upphandlingen förväntas slutföras under februari 
2020, installation av nya mätare är planerat att påbörjas under 2020.

Ekonomisk analys
Skattefinansierat

Gata/park Med avseende av minskade hamnintäkter för Borgholms hamn och trots 
minskad bemanning överskrider verksamheten årets budget. 

Kosten Verksamheten kommer att överskrida årets budget, främst beroende på ökade 
livsmedelskostnader samt ett ökat uttag av timanställda.
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Taxefinansierat

Aktieinnehav i Bixia AB har avyttrats till en summa av 7 424 tkr.

Återvinning och avfall Fortlöpande genomgång av taxemodeller. Totalkostnaden för 
avfallshanteringen minskade jämfört med 2018, vilket främst tydliggjordes under 
senhösten..

Vatten och avlopp Ökade driftskostnader för undersökning och underhåll av ledningsnät 
under hösten.

Egen fastighetsförvaltning/bostäder Trots extraordinära kostnader på 400 tkr gör 
verksamheten ett positivt resultat på 660 tkr.

Fjärrvärme Lägre kostnader för flisinköp för året gör att årets budget överträffas. Lägre 
intäkter i december beroende på det milda vädret.

Vindkraft Högre ersättning för producerad energi, håller året ut sedan sänkta 
prissäkringsnivåer. 

Elnät Följer budget, har erhållit koncernbidrag för att täcka den kommande 
aktieutdelningen.

Borgholm Energi Elnät AB

(tkr) Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019

Verksamhetens 
intäkter 228 806 206 059 219 298

Verksamhetens 
kostnader -167 267 -150 696 -164 634

Avskrivningar -36 726 -37 784 -37 396

Verksamhetens 
nettokostnad 24 813 17 579 17 268

Finansnetto -9 376 -9 629 -874

Årets resultat 15 437 7 950 16 394

Balansomslutning 806 734 831 727

Investeringar 67 433 94 980 62 354

Soliditet 12,3% 13,9%

Framtid
Arbetet har påbörjats för att föra över samtliga skattefinansierade verksamheter till 
kommunen.

Taxefinansierat

Elnät Intäktstak, effektiviseringskrav, kvalitetsavdrag. Möjligheten att få en avkastning 
på verksamhetens kapital begränsas av myndigheternas reglering samt lagstiftning. 
Reglering av verksamheten sker i fyra årsperioder. Risk för under/överdebitering och 
mindre marginaler ställer högre krav på uppföljning och prognoser.

Kända förutsättningar är att tidigare års underdebitering kommer att få räknas in i elnäts 
intäktsram under kommande regleringsperioder 2020-2023 samt 2024-2027, 
förutsättningen är dock att intäkterna går till investeringar. Ytterligare förutsättningar är 
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att det enbart är summan av investeringarna som överstiger 1 % av elnätsanläggningens 
icke åldersjusterade nyanskaffningsvärde som får tillgodoräknas samt att 25 % av 
finansieringen måste ske med andra medel. Borgholm Energi har kommande fyra år 
investeringar planerade på 26 mnkr, utbyte av mätinsamlingssystem och mätare står för 
den största delen av dessa. Dessa investeringar medför en möjlighet att utöka vår intäkt 
med de 18 mnkr som underdebiterats från regleringsperioden 2012-2015 under 
kommande 2 regleringsperioder

Vatten och avlopp Ny lagstiftning samt nya tolkningar befintlig lagstiftning kan förändra 
förutsättningarna för att fortsatt utveckla VA-tjänsterna och dess infrastuktur. Detta gäller 
för samtliga VA-organisationer i Sverige. Under början av 2020 förväntas Mark och 
miljööverdomstolen lämna domslut i frågan gällande anslutningsplikt för vatten. Ett 
liknande fall i Varberg gällande anslutningsplikt för spillvatten är också under prövning. 
Avgiftskyldighet samt anslutningsplikt inom verksamhetsområde är en fråga som vid 
förändring skulle ha stor påverkan på vår verksamhet. Tekniska förutsättningar samt 
ekonomisk bärighet i framtida projekt kommer att stå inför stora utmaningar om den 
kollektiva lösningen helt eller delvis löses upp. Många pågående projekteringar bl.a. 
Kårehamn, Djupvik-Lofta E4, Byxelkrok-Böda, förnyelseprojekt av VA nät, 
mätinsamlingsprojekt.

Återvinning och avfall Verksamheten ska arbeta med aktiviteterna som utgår från målen 
i avfallsplanen, till exempel översyn av insamlingssystemet för hushållsavfall. 
Verksamheten ska titta på andra lämpliga verksamhetsspecifika mål, till exempel 
nettofossilfri verksamhet. Samråd kommer att starta under hösten med aktörer som 
planerar att söka tillstånd för framtida fastighetsnära förpackningsinsamling. Fortsatt 
utveckling av återvinningscentralerna.

Vindkraft Från 2020 kommer prissäkringsnivåerna att sänkas, vilket kan påverka 
resultatnivån jämfört med 2019.

Ölands Kommunalförbund

Verksamhet
Ölands Kommunalförbund är ett formellt samarbetsorgan för kommunerna Borgholm och 
Mörbylånga. Kommunalförbundet bildades 1970 och har således varit verksamt i 49 år. 
Kommunalförbundets ledamöter består av 10 förtroendevalda från 
kommunfullmäktigeförsamlingarna varav de båda arbetsutskotten i kommunstyrelserna 
ingår. Ölands Kommunalförbund är huvudman för Räddningstjänsten Öland och för 
Ölands Turistbyrå.

Viktiga händelser

 Turistorganisationen står inför stora utmaningar framöver. För att klara uppdraget 
krävs att förtroende och tillit byggs upp mellan organisationen och det lokala 
näringslivet.

 Räddningscheferna i södra Kalmar län har nu kommit till ett läge då de anser att 
ställning måste tas till hur nuvarande och framtida behov av samverkan, bäst 
hanteras. 

 Planering för de återstående sträckorna pågår för fullt inom cykelprojektet fyr till 
fyr. Sträckorna är belägna i de södra delarna av Öland.
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Ekonomisk analys

Ölands kommunalförbund (tkr)
(tkr) Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2020

Verksamhetens 
intäkter 22 494 34 587 21 439

Verksamhetens 
kostnader -57 693 -71 382 -59 734

Avskrivningar -2 227 -2 800 -2441

Verksamhetens 
nettokostnad -37 426 -39 595 -40 736

Finansnetto 38 092 40 089 40 074

Årets resultat 666 494 -662

Balansomslutning 30 959 29 426

Investeringar 4 704 1 100

Soliditet 29% 28%

Framtid

 Banden mellan turistorganisationen, det lokala näringslivet och verksamheterna i 
respektive kommun behöver stärkas. Även samarbetet med Region Kalmar och 
Destination Kalmar behöver fördjupas.

 Troliga framtida klimatscenarior och extremväder kommer bli mer vanliga i 
framtiden. Vilket leder till en utökad samverkan och samordning mellan de olika 
räddningstjänsterna i Kalmar län.   

 Under senare delen av 2020 så kommer projektet att ansöka om att få bli 
nationellcykelled. Om ansökan beviljas så kommer Öland att bli led nummer tre 
efter Kattegattleden och Sydostleden.
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Bilaga 1 – Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen i korthet
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Direkt under 
fullmäktige har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens operativa 
verksamhet. I kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sker beredning och behandling av 
ärenden rörande ledning, samordning och uppföljning av kommunens samlade 
verksamhet. Från kommunstyrelsen läggs också förslag till beslut inför behandling av 
ärenden i kommunfullmäktige.

Budgetram 2019 159 549 tkr

Ordförande Ilko Corkovic (S)

Förvaltningschef Jens Odevall

Sammanställning
Förvaltningen uppvisar en avvikelse på -2,0 mkr. Fastigheter, IT-avdelningen och plan- 
och byggenheten har högre kostnader än budgeterat vilket bidrar till förvaltningens 
avvikelse men reduceras av lägre kostnader inom övriga verksamheter. Högre kostnader 
inom fastigheter beror först och främst på beslut att införa ny modell för VA-avgifter och 
obudgeterade uppvärmningskostnader för Åkerboskolan.
Åkerboskolan brann till stora delar ned den 13 augusti. Branden orsakades av ett 
blixtnedslag i skolans huvudbyggnad. Räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde 
begränsa spridningen. Genast påbörjades arbetet med att ordna ersättningslokaler och 
utrustning.

Måluppfyllelsen anses vara god med förbättringspotential. Utvecklingsarbete har 
påbörjats och färdigställts under året men inte gett resultat fullt ut. Utmaningar framöver 
är främst ranking i det lokala företagsklimatet samt kommunens sjukfrånvaro.

Analys av verksamheten
Kommunledningsförvaltning
I Borgholms kommun har ett intensivt förberedelsearbete pågått inför våren och 
sommarens många besökare. Flera projekt har genomförts för att rusta offentliga miljöer 
så som parker, lekparker, hamnar, badplatser, gator och gång- och cykelvägar. 
Kommunen samverkar med såväl näringsliv som föreningar för att öka trivseln för både 
bofasta och besökare.

Den nya organisationen trädde ikraft där samhällsbyggnadsnämnden ersattes med en 
myndighetsnämnd, miljö- och byggnadsnämnden och en gemensam förvaltning bildades 
av samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret, 
kommunledningsförvaltningen. Ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder överfördes till 
socialnämnden.

Principbeslut togs även om att återta den skattefinansierade verksamheten från BEAB 
under 2020 medan ansvaret för hamnverksamheten överfördes till kommunen under året.

Viktiga händelser under året
Lekskeppet och lekutrustningen i Bäckmanska parken har varit uppskattat för såväl 
kommunens barnfamiljer, förskolor som besökare. Den nya aktivitetsparken och 
lekplatsen i Löttorp har under året blivit klara och används flitigt av både bofasta och 
besökare.

Upprustningen av Borgholm och Byxelkroks hamn har pågått under året. Ny 
toalettanläggning är upphandlad med placering vid Sjötorget i Borgholm. Ansvaret för 
hamnverksamheten överfördes till kommunen innan sommaren.
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Hyreshuset vid Fröken Märtas väg, Rälla, blev klart med invigning och inflyttning den 31 
augusti. Samtliga lägenheter är uthyrda.

Borgholms Slott fortsätter att locka besökare. Under sommaren slogs rekordet för antal 
besökare under en och samma dag. Totalt uppskattas antal besökare vara fler än 
rekordåret 2017.

Utvärdering för beslut om markanvisning för nytt äldreboende vid Ekbacka pågår. 
Parallellt jämförs kostnader för alternativen blockhyra och att bygga i egen regi.

Åkerboskolan brann till stora delar ned den 13 augusti. Branden orsakades av ett 
blixtnedslag i skolans huvudbyggnad. Räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde 
begränsa spridningen. Genast påbörjades arbetet med att ordna ersättningslokaler och 
utrustning. Ersättningslokalerna är klara och slutbesiktigade och verksamheten planerar 
flytta in i mitten av september. Löpande kontakt och avstämning sker med 
försäkringsbolaget.

Kommunfullmäktige antog 2017-09-18 - Kulturplan Borgholms kommun -2020. Vision 
för kulturpolitiken i Borgholms kommun "Borgholm ska vara en levande kulturkommun 
året om. Kommunmedborgarna ska vara stolta över sin bygd och genom kulturen 
inspirera varandra till utveckling, idéer och engagemang.

Det har arbetats fram en handlingsplan för att förbättra Näringslivsklimatet i kommunen.

I mars implementerades Proceedo, ett inköps- och fakturahanteringssystem. Systemet 
används i samtliga verksamheter för inköp av varor samt för all fakturahantering inom 
kommunen. I och med implementeringen av systemet har ett arbete gjorts med att öka 
antalet e-fakturor som under december når 80 %.

Borgholms kommun har varit delaktig i SKRs projekt "Resursfördelning med fokus på 
prislappar" som riktar sig mot mindre norrlandskommuner. Internt i kommunen fortsätter 
arbetet med att förbättra budgetprocessen bland annat genom att skapa bra underlag för 
beslutsfattarna och öka möjlighet till delaktighet och politiska prioriteringar.

Borgholms kommun medverkar i ett utvecklingsprojekt, tillsammans med Sveriges 
kommuner och Regioner (SKR) och ett antal norrlandskommuner, som omfattar att 
utveckla budgetprocessen för små kommuner. Projektet pågår till hösten 2020.

Ekonomisk analys
Förvaltningen uppvisar en avvikelse på -2,0 mkr under perioden.

 Kommunfullmäktige har högre kostnader för arvoden än budgeterat. 
 Avvikelsen inom gata, park och hamnar avser extrabeställningar som kommunen 

har beställt och som inte ingår i ordinarie avtal.
 Fritidsverksamheten har haft lägre intäkter än budgeterat samt högre kostnad för 

badhusavtalet i och med indexuppräkning.
 Högre kostnader för kommunens fastighetsförvaltning beror på införande av ny 

debiteringsmodell för VA, så kallade lägenhetsekvivalenter, högre kostnad för 
fjärrvärme än budgeterat, differens i elpris, samt att internhyra för köken inte 
kommer att fördelas ut under innevarande år. 

 Hyra av fastigheten Kamelen för socialförvaltning och arbetsförmedling ger för 
året ett underskott. Avtalet är uppsagt och upphör vid årsskiftet. 
Arbetsförmedlingen betalar sin del av hyra året ut och har därefter valt att inte 
hyra lokaler i kommunen för bokade besök.

 Inom kommunledning är det en tjänst som inte är budgeterad.
 Negativ budgetavvikelse på administrationen beror av högre driftskostnader än 

budgeterat för bland annat konsulttimmar kopplade till IT-system, posthantering 
och andra administrativa tjänster. Överskott återfinns vad gäller 
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personalkostnader på grund av sjukskrivningar. Servicecenter visar nästintill en 
budget i balans.

 Tillväxteneheten har haft vakanta tjänster under perioden samt inte debiterats för 
interna kostnader från bygg- och planenheten. 

 Ekonomiavdelningen har under året haft lägre personalkostnader än budgeterat 
samt lägre kostnader för försäkringar och implementering av e-handelssystem.

 HR-avdelningen har generellt lägre kostnader än budgeterat, exempelvis inom 
annonseringskostnader för rekrytering, personalutbildning och övergripande 
personalutbildning. 

 IT-avdelningens underskott beror främst på ökade kostnader för licenser samt 
underhållsavtal.

 Interna intäkter är inte redovisade på plan- och bygg, vilket är förklaringen till 
den negativa budgetavvikelsen. Överföring av dessa medel kommer inte att 
göras. Vidare återfinns överskott på externa intäkter kopplade till större 
planprojekt och överskott kopplat till personal.

 Miljöenheten visar på en positiv budgetavvikelse beroende av högre intäkter för 
perioden än budgeterat. Den nya lagen gällande tobak ger ytterligare intäkter som 
inte var beräknat inför budget 2019.

 Underskottet på bostadsanpassningen beror av högre kostnader för 
bostadsanpassningsuppdrag än beräknat under perioden.

Ekonomisk sammanställning ansvar
 Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse

Total

1000 Kommunfullmäktige 846 1 187 -341

1010 Kommunstyrelse 76 979 77 306 -327

1011 Samlastning 1 198 -197

1012 Gata, park och 
hamnar 16 199 16 538 -339

1013 Fritid 7 523 7 720 -198

1015 Fastigheter -1 363 -57 -1 306

1016 Fastighetsfunktion 15 242 15 618 -375

1100 Kommunstab 6 010 6 760 -750

1101 Administration 5 937 6 079 -143

1102 Servicecenter 1 639 1 721 -82

1105 Tillväxtenhet 8 580 7 038 2 002

1110 Ekonomiavdelning 7 449 6 904 544

1112 IT- avdelning 1 491 2 452 -960

1120 HR-avdelning 8 188 6 678 1 510

1130 Plan- och byggenhet 695 1 678 -983

1135 Miljöenhet 3 017 2 520 497

1139 Bostadsanpassning 1 522 2 054 -532

1200 Sommarlovsaktiviteter 0 -2 2

1203 Lovaktiviteter 0 -7 7

Summa 159 954 162 385 -1 971
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Nämndens mål
Nedan redovisas nämndens mål utifrån strukturen perspektiv, kommunfullmäktigemål, 
nämndens mål. De tre perspektiven är medborgare, organisation och hållbarhet. Både 
kommunfullmäktigemålen och nämndens mål är knutna till dessa perspektiv. 
Kommunfullmäktiges mål följs av nämndens mål med en bedömning om målet är uppnått 
(grön), delvis uppnått (gul) eller ej uppnått (röd). Vidare återfinns analys av målet. 
Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive nämndmål där utfall av nyckeltal som 
mäts visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive nyckeltal.

Medborgare
Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delaktighet, 
inflytande och lika möjligheter.

Medborgarens väg in ska vara enkel och tydlig

Nöjd inflytandeindex visar 44 för Borgholms kommun jämför med 39 för riket. 
Kommunen arbetar vidare med handlingsplan som togs efter satsningen "förenkla helt 
enkelt" och näringslivsstrategin. Införande av plattform för e-tjänster är genomfört samt 
även framtagandet av app för hänvisning. Utveckling av servicecenter, administrationen 
och e-tjänster har genomförts under året. Ny webbplats liksom fler e-tjänster kommer 
lanseras under nästkommande år vilket ytterligare kommer förbättra kommunikationen 
med medborgarna.

Medborgaren känner sig delaktig i kommunens utveckling

Målet anses vara uppnått. Detta baseras på att SCBs medborgarundersökning som visar 
att NII (nöjd inflytande index) ligger över riksgenomsnittet (44 jmf 39 för riket). Av 
mätta parametrar är det främst förtroende och påverkan som kan förbättra medborgarnas 
nöjdhet ytterligare. Kommunen ligger över snittet inom samtliga mätta parametrar.

Riktlinje för medborgardialog har fastställts under hösten 2019.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Nöjd-Inflytande-Index 39 44

 Hur god är kommunens webinformation till medborgarna 80 70

 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i 
kommunens utveckling?

60 50

Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och 
myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir fler.

Borgholms kommun ska ha flest nystartade företag i länet

Under 2019 har vi haft 6,2 nystartade företag per 1000 invånare. Målvärdet var 5,2.
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Senast 2022 ska kommunen nått topp 50 i Svenskt näringslivs ranking av 
företagsklimatet

Målet är inte uppnått, vid mätning utförd i början på 2019 ligger vi på plats 261. Under 
2019 har en handlingsplan för bättre företagsklimat beslutats. handlingsplanen innehåller 
13 aktiviteter som är kopplade till två strategier

 Förbättrat bemötande och service till våra företag
 Utveckling av vårt sätt att informera och kommunicera med våra företag

Senast 2022 ska kommunen nått topp 3 i jämförelse med kommuner med 
dominerande säsongsvariationer i svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet

Under 2019 var Borgholms kommun på plats 15. En handlingsplan är upprättad och 
beslutad, aktiviteter är igång. Samtliga aktiviteter bottnar i två strategier

 Förbättrat bemötande och service till våra företag
 Utveckling av vårt sätt att informera och kommunicera med våra företag

Senast 2022 ska kommunen nått topp 25 i SKRs undersökning av 
myndighetsverksamheten.

Målet anses vara delvis uppnått. Resultat och ranking avseende 2019 presenteras i mitten 
av april 2020. Jämfört med 2018 så har Borgholms kommun ett förbättrat omdöme inom 
samtliga områden förutom brand.

Inom serveringstillstånd var Borgholms kommun på plats 14 under 2018 vilket till stor 
del bygger på kundkommunikation. Under hösten genomfördes det övningar i 
kundbemötande samt en inspirationsföreläsning i "arbetsglädje" som en del i 
kundbemötande.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Antal nya företag som har startats per 1 000 invånare i 
kommunen

5,2 6,2

 Utföra 100 företagsbesök under 2019 100 103

 Ska vara bland de 200 bästa inom svenskt näringslivs ranking 
inom det lokala företagsklimatet

200 261

 Sammanfattande omdöme om kommunens service för 
företagen (NKI)

70 74

Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för att leva, 
verka och bo i hela kommunen året runt.

Skapa god kommunikation med kommunens medborgare och andra 
servicefunktioner

Målet är delvis uppnått. Enligt SCB:s medborgarundersökning upplever medborgarna att 
kontaktmöjligheterna är goda, 60 jämfört med 48 för riket och information får också ett 
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godkänt resultat 56 jämfört med 53 för riket. Nöjd medborgarindex (NMI) mäter bland 
annat bemötande och tillgänglighet och här får kommunen också ett bra omdöme 59 
jämfört med 55 för riket.  Arbetet med digitalisering har inte utvecklats i den takt som 
beslutats utan förväntas få effekt först under 2020.

Borgholms kommun ska skapa möjlighet för fiber till samtliga medborgare

Målet anses vara delvis uppnått. Utbyggnaden av fiber pågår och i Borgholms tätort var 
det färdigställt innan halvårsskiftet. Parallellt pågår utbyggnaden av fiber i sin slutfas i 
övriga delar av kommunen. Arbetet fortsätter under 2020.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via 
telefon som får ett direkt svar på enkel fråga

50 40

 Andel ärenden som inkommer via e-tjänst 50 % 30 %

 Minst 75 % av kommunens hushåll ska ha möjlighet att ansluta 
sig till fiber.

75 % 50 %

Organisation
Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där 
medarbetarna bidrar till utveckling

Medarbetarna är nöjda med sin arbetssituation genom delaktighet, engagemang och 
personlig utveckling

Målet är delvis uppnått, Sjukfrånvaron är fortsatt för hög.

Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2019-2021 är framtagen. Arbetet är långsiktigt och 
full effekt förväntas uppnås först under 2021.

Den mindre medarbetarundersökningen är genomförd och arbetet med verksamheternas 
handlingsplaner pågår. Både medarbetarindex såväl som ledarindex är på samma nivå 
som föregående år. Här kan nämnas att omsättningen på chefer har varit hög vilket kan ha 
påverkat svaren.

Borgholms kommun arbetar kontinuerligt med att upplevas som en attraktiv arbetsgivare, 
bland annat genom förbättring av processer som underlättar samt höjer kvaliteten i 
arbetet. Friskvårdsbidrag finns för att stimulera till träning och hälsa. Även ökat antal 
hälsofrämjande aktiviteter, ledarutvecklingsprogram och att varje medarbetare har en 
tydlig befattningsbeskrivning förväntas ha en positiv effekt.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel tjänster som annonseras inom 
kommunledningsförvaltningen är på 100 %

100 % 100 %

 Andel verksamheter som har mål och handlingsplan avseende 
jämställdhet och mångfald.

100 % 100 %

 Förbättra Medarbetarindex mot fg mätning  Lika

 Förbättra Ledar-index mot fg mätning  Lika
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Nyckeltal Målvärde Utfall

 Kommunens totala sjukfrånvaro 5 % 7,6 %

Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig 
organisation

Verksamheten är effektiv och ändamålsenlig

Målet anses vara delvis uppnått. Flertalet aktiviteter som syftar till att på olika sätt 
effektivisera verksamheten pågår. Utbildningar av chefer kopplat till mål-, resultat- och 
löneprocessen är planerad till september 2019. I samarbete med SKR arbetar Borgholms 
kommun med att förbättra budgetprocessen genom bättre förplanering och tidigarelagt 
budgetbeslut så att verksamheten får bättre förutsättningar för anpassning. På flertalet 
enheter pågår genomlysning av arbetet för att se hur detta kan bli mer effektivt och 
ändamålsenligt.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Varje medarbetare ska ha haft mål- resultat och lönedialog med 
tillhörande utvecklingsplan

100 % 97,5 %

  Kartlaggning av kommunens processer 10 4

 E-blomlådan, förbättring mot fg år  
Oförändrat

Hållbarhet
Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en 
ansvarsfull samhällsutveckling.

Verksamheten ska arbeta för minskad användning av fossila bränslen

Målet anses vara uppnått. Utbyte av bilar görs kontinuerligt till eldrivna fordon. Under 
2019 levereras 6 st nya elbilar som ersätter tidigare dieseldrivna fordon. Även 
laddhybrider har införskaffats i syfte att minska användningen av fossila bränslen. 
Borgholms kommun klimatkompenserar numera för flygresor. En ny miljö- och 
hållbarhetsstrategi har antagits och nu utarbetas ett handlingsprogram, vilket möjliggör ett 
förbättrat arbete med att minska användningen av fossila bränslen i kommunens 
verksamheter. Vi arbetar också för att möjliggöra etablering av biogasmack och därmed 
avsättning för lokal biogasproduktion.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel flygresor i förhållande till annat res-sätt.  Lika

 Andel miljöbilar 35 22
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Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god 
ekonomisk hushållning, långsiktighet och stabilitet.

Verksamheten ska arbeta för att bibehålla alternativt öka arealen våtmarker och 
ängsmarker

Baltic Blue Growth och de sammankopplade LOVA-projekten slutredovisades i maj och 
avvaktar slututbetalning. Kompletteringar är insända enligt begäran angående LONA-
projekten. Inledande möten och diskussioner om LOVA LRF "från strategi till åtgärd." 
Områden är utpekade för vidare utredning i LONA.

VA-planens arbetsversion (inte den antagna 2013) innehåller ett utökat avsnitt om 
dagvattenhantering, inklusive en påbörjad policy gällande dagvatten. Den nya versionen 
av VA-planen planeras vara klar samtidigt som den nya översiktsplanen.

Arbete pågår att hitta lämpliga områden för dagvatten-hantering i tätbebyggt område. 
Områdena illustreras och beskrivs i VA-planens dagvattenavdelning. Anläggning eller 
projektering är påbörjad på flera platser, (Lilla Triangeln, Tallen och Göta-Freja-
området). Fokus främst på Borgholm-Köpingsvik men även Löttorp.

Verksamheterna ska ha energieffektiva fastigheter

Målet anses vara uppnått. Borgholms kommun arbetar successivt med att reinvestera i 
energieffektiv teknik inom värme, ventilation och styrning. Vid nybyggnation gäller de 
riktvärden som minst anges i Boverkets byggregler, BBR eller bättre (Miljöbyggnad 
silver). Kommunen kommer hösten 2019 att delta i EU-projektet ANM- Öland med 
målsättning att skapa lokal elförsörjning genom exempelvis solpaneler och minskad 
energiförbrukning med hjälp av den senaste tekniken inom styr och regler. Under 2019 
har ytterligare laddstationer för kommunens elbilar installerats inom ramen för 
"Klimatklivet". Prognosen för helåret är att målet kommer vara fortsatt uppnått.

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt

Arbete pågår avseende en budget i balans, genom olika åtgärder, framförallt inom 
socialnämnden. Siffror avseende 2018 för standardkostnadsavvikelse visar att avvikelsen 
inom IFO fortsätter att öka, 85 % jämfört med 80 % under 2017. I övrigt ligger även 
förskolan över standardkostnad (22 %) medan grundskola, fritidshem och äldreomsorg 
uppvisar mindre avvikelser. Inför budget 2020 tillämpas en budgetmodell med 
utgångspunkt från tekniska ramar, d.v.s. vad verksamheten borde kosta utifrån demografi 
mm.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel våtmarker och ängsmarker bibehålls eller ökar  Lika

 Minskad energianvändningen 50 % 50 %

 Referenskostnad för verksamheter inom kommunstyrelsens 
område

 
Uppnått

 Ökad avtalstrohet jämfört med föregående år  
Uppnått
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Personaluppföljning
Arbetad tid motsvarande årsarbetare under december 2019 är 78,9 årsarbetare, jämfört 
med 45,9 årsarbetare vid samma period föregående år. Ökningen förklaras av beslutad 
omorganisation samt återbesättning av vakanta tjänster.

Arbetad tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Antal 
årsarbetare 
2018

116,4 74,8 84,2 80,8 87,3 79,4 57,3 64,7 62,9 66,8 65,1 45,9

Antal 
årsarbetare 
2019

101,3 97,3 102,6 99,2 105,3 93,3 88,3 98,3 107,2 117,1 104,5 78,9

Nedan redovisas fyllnad- och övertidstimmar för 2019 samt för 2018. Antal 
övertidstimmar för perioden är 16 jämfört med 91 timmar för övertid föregående år.
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Arbetad tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Övertid 2018 18 25 22 30 17 24 55 27 38 24 29 91

Fyllnadstid 2018 11 2 7 10 4

Övertid 2019 10 43 47 29 74 45 41 69 13 7 18 16

Fyllnadstid 2019 9 5 8 9 9 2 4 0

Sjukfrånvaron går ner något jämfört med föregående månader. Trots detta är nivån högre 
än december 2018, 4,38 jämfört med 3,71.

Sjukfrånvaro Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Sjukfrånvaro 2018 4,36 6,58 4,42 3,46 2,04 2,67 2,17 2,56 3,97 6,44 4,38 3,71

Sjukfrånvaro 2019 4,75 4,84 4,11 3,91 4,39 3,48 4,38 5,31 7,18 5,25 6,30 4,38

 

Framtid
 Framtidens äldreboende och konkretisering av projektet fortsätter enligt plan. I 

beslutsunderlag finns alternativen att bygga själv, extern entreprenad samt 
Riksbyggen koncept med kooperativa hyresrätter. 

 Intensifiera arbetet med konkretisera detaljplanerna i Stora Rör, Solberga och 
Rosenfors.

 Planera för att återföra den skattefinansierade verksamheten i BEAB till 
kommunen

 Planering för prioriterade samverkansområden med Mörbylånga kommun.
 Kommunens satsning i Borgholms Slott tillsammans med Statens Fastighetsverk 

fortsätter. Bland annat planeras att öka tillgängligheten genom att bygga en hiss.
 Borgholms kommun har fått EU-bidrag för att medverka i energiförsörjnings- 

och energieffektiviseringsprojekt Active Network Management For All 
(ANM4L). Projektgruppen har haft ett två inledande möten med målsättning att 
ta fram lämpliga avgränsningar. Officiell projektstart med arbetsnamnet ANM-
Öland, kommer att ske i januari 2020. Medarbetare i fastighetsavdelningen och 
Borgholm Elnät kommer att delta.

 I projekt nybyggnation Åkerboskolan bildades en projektgrupp med uppdrag att i 
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fas 1 ta fram en behovsanalys för den nya skolans funktionsprogram. 
Förutsättningarna har förändrats något i och med branden i skolan. Konsultfirman 
Projekthuset har fått i uppdrag att i fas 2 konkretisera funktionsprogrammet 
tillsammans med verksamheten.

 Upprustningsprojekten av hamnar i Borgholm och Byxelkrok fortsätter enligt 
planerad etappindelning.

 Fortsatt rustning av kommunens lekparker efter sommaren. Parkerna i 
Bäckmanska parken och Löttorp är klara. Framtid Borgholm delfinansierar 
hälften av etapp 2 av belysningen i Bäckmanska parken. Lekparken i Rosenfors, 
Borgholm pågår enligt plan och klar i december.

 Fortsätta bevaka de områden där det finns möjlighet att söka statsbidrag.
 Förebyggande åtgärder på fastigheter för att undvika skador och akuta insatser. 

Bland annat görs en total översyn av tak- och  avvattningssystemen och utbyte till 
självrensande lövutkast på stuprör, så kallade "Lövis". 

 Planera för ersättning av hyrda förskolepaviljonger i Gärdslösa samt upprustning 
av förskola och fritids.
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Bilaga 2 - Socialnämnden

Socialnämnden i korthet
Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialpsykiatrisk 
verksamhet, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, stödboende och 
arbetsmarknadsenhet. Att ge stöd, vård och omsorg med god kvalitet för de medborgare 
som behöver detta i sin vardag ses som nämndens huvuduppdrag.

Budgetram 2019 310 762 tkr

Ordförande Lars Ljung (S)

Förvaltningschef Anna Hasselbom Trofast

 

Sammanställning
Socialförvaltningen uppvisar för år 2019 en negativ budgetavvikelse om - 17,7 mkr varav 
12,7 mkr avser fordran till Migrationsverket. I augusti månad tog kommunfullmäktige 
beslut om att bevilja en tilläggsbudget till socialnämnden om 5,1 mkr.

Fordran om 12,7 mkr till Migrationsverket har skrivits av eftersom det råder stor 
osäkerhet kring om fordran kommer betalas ut eller ej. Fordran härrörs till åren 
2016, 2017 och 2018 och belastar förvaltningens resultat eftersom det är där kostnaderna 
har uppstått. Resterande del av budgetavvikelsen beror främst på höga kostnader för 
externa placeringar av barn- och unga samt personer med missbruksproblematik inom 
Individ- och familjeomsorgen.

Måluppfyllelsen anses vara god med förbättringspotential. Mycket utvecklingsarbete har 
påbörjats och färdigställts under året men inte gett resultat fullt ut. Utmaningar framöver 
är främst att få verksamheten att bli mer ändamålsenlig och effektiv.

Analys av verksamheten
Äldreomsorg

 Alla enheter har under året gått in i heltid som norm och implementering av 
samplanering samt resursturer är ständigt pågående. Analys av obokade 
personalresurser sker löpande.

 Enheterna erbjuder omsorgstagarna aktiviteter som högläsning, bingo, 
handmassage, bakning, promenader med mera. Tillsammans med andra aktörer 
har det genomförts grillning, tillagning av kroppkakor samt veteranbilsträff.

 Enhetscheferna har tillsammans med verksamhetschef haft grupputveckling 
under två halvdagar med syfte att sträva mot samma mål med fokus på 
personcentrerad omsorg. Detta innebär att omsorgen ska utgå ifrån individens 
behov. 

 Utbildningssatsning gällande målformulering, genomförandeplaner samt 
dokumentation startades upp under slutet på året. Heldagsutbildning för chefer, 
dokumentationsombud samt handläggare och en kortare utbildning för övrig 
personal har genomförts. Satsningen fortlöper med stöd från utvecklingsledare.

 Ekonomin har varit i fokus under året och verksamheten har budget i balans för 
2019.

Hälso- och sjukvård
 Under året har samverkan med Region Kalmar gällande gemensamt 

journalsystem påbörjats. Detta görs för att öka patientsäkerheten och innebär att 
regionen och kommunen har tillgång till samma information vilket också ger 
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möjlighet till effektivare vård.
 Planer för att vidareutveckla Hemsjukhuset tillsammans med Hälsocentralen 

pågår i form av hälsosamtal som ska utföras av arbetsterapeut och sjuksköterska. 
Utvecklingen ska bidra till ett förebyggande arbetssätt som ger individerna 
möjlighet att klara sig själva hemma en längre period. 

 Lokala förtydligande av förskrivningsanvisningarna är framtagna och beslutade i 
socialnämnden vilket ger en tydlighet och likvärdig bedömning hos 
rehabpersonalen.

Omsorg om funktionsnedsatta
 Under året har två nya biståndshandläggare, en enhetschef och en central 

planerare påbörjat sina tjänster inom omsorgen om funktionsnedsatta.
 Gruppbostad Februarivägen i Rälla har under året lagts ner och brukare har 

flyttats till andra gruppbostäder.
 Daglig verksamhet har samlokaliserat 4 av sina 5 verksamheter.
 Korttidsboendet har flyttat till nya lokaler i Runsten.
 En extern LSS placering har avslutats under året.
 Utbildning har genomförts för biståndshandläggare, dokumentationsombud och 

chefer med fokus på målsättning och dokumentation i biståndsbeslut och 
genomförandeplaner.

 Boendestödet har flyttat in i nyrenoverade lokaler på Ekbacka och har 
implementerat LapsCare som planeringsverktyg för sin verksamhet samt börjat 
arbeta med mobilitet.

 Arbetsmiljöverket har genomfört tillsyn inom boendestödet vilket ledde till flera 
åtgärder i förbättringsarbete inom arbetsmiljöarbetet.

 Träffpunkt för pensionerade brukare inom omsorgen om funktionsnedsatta har 
startats upp under året.

 Implementering av Heltid som norm har påbörjats inom omsorgen om 
funktionsnedsatta.

 Under juni genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) planerat 
tillsynsbesök på två av våra gruppbostäder. Inspektörerna intervjuade brukare, 
personal, enhetschefer, socialt ansvarig samordnare, verksamhetschef, socialchef 
och politiker i arbetsutskottet samt inhämtade enkätsvar från godemän till brukare 
på respektive gruppbostad. Återkopplingen från IVO var övervägande positiv 
men det finns även förbättringsområden som identifierades på berörda 
gruppbostäder.

 Framtagande av resursfördelningsmodell för gruppbostad för att fördela resurser 
enligt brukarnas behov har genomförts under året.
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Individ- och familjeomsorg
 Rutiner har skapats, i samverkan mellan myndighet och öppenvård, för 

ärendegången och för registrering i Procapita. Dessa kommer att implementeras i 
grupperna barn och familj, vuxen och försörjningsstöd och stöd och insatser.

 En omfördelning av funktioner inom gruppen har gjorts utifrån den aktuella 
bemanningen. Den största skillnaden är att familjerättsliga utredningar kommer 
att fördelas på alla handläggare. En förändring som har skett gällande 
familjehemssekreterarna är att numera är det en person som arbetar 100% med 
familjehemsarbetet. Det har varit svårt att utföra allt det arbete som krävs för att 
målet kring familjehem ska nås. Det finns flera familjehem som väntar på att bli 
utredda, även kontaktfamiljer och kontaktpersoner väntar på utredning.

 Enheten för försörjningsstöd tillhör från och med hösten 2019 
arbetsmarknadsenheten för att få ett bättre samarbete.

 Arbetsmarknadsenheten är sedan december en ny enhet och byter namn till Stöd 
och Arbete. I enheten ingår försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder, mottagning 
av nyanlända, samhällsorientering, feriejobb samt grupp- och individstärkande 
aktiviteter.

 Pontibus är ett samarbete med flera aktörer för att få individer som är långt från 
arbetsmarknaden att bli självförsörjande. Under året har 32 deltagare varit 
inskrivna och hälften av deltagarna har gått vidare i arbete eller studier.

 Projekt med Arbetsförmedlingen pågår från och med hösten 2019, där deltagare 
ska få stöd och hjälp att gå vidare till egen försörjning eller utbildning.

 Förändringar har skett inom stöd och insatser under året som har inneburit en 
halvering av verksamheten. I samband med denna förändring har viss 
kompetensväxling och kompetensutveckling skett.

Viktiga händelser under året
Äldreomsorg

 Utbildningssatsning har genomförts inom mål, dokumentation och 
genomförandeplaner.

 Enhetschefsgrupp har tillsammans med verksamhetschef genomgått 
grupputveckling.

 Ekonomin har varit i fokus och verksamheten har en budget i balans.
 Heltid som norm är implementerad på alla enheter.
 Hemtjänstgrupperna från mellersta flyttade från Soldalen till nyrenoverade 

lokaler på Ekbacka, tillsammans med hemsjukvården, bemanningsenheten och 
boendestödet.

 Planeringen har effektiviserats i hemtjänsten norr efter organisationsförändringen 
hos samordnarna.

 En bättre samverkan mellan kommunen och Region Kalmar för utskrivningsklara 
omsorgstagare har gjort att medicinskt färdigbehandlade omsorgstagare kommer 
hem fortare.

Hälso- och sjukvård

 Enheten har deltagit i flera nationella konferenser gällande Nära vård.
 Anna Nergårdh, regeringens utredare av "God och nära vård" har besökt 

förvaltningen för att ta del av verksamhetens framgångsfaktorer och den 
förändringsresa som gjorts tillsammans med hälsocentralen. 

 En större utbildning i sårvård har getts till samtliga sjuksköterskor. Detta ska 
bidra till en säkrare och mer kostnadseffektiv vård.

 Verksamheten har flyttat in i nyrenoverade lokaler på Ekbacka.
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Omsorgen om funktionsnedsatta

 Gruppbostad Februarivägen i Rälla har under året lagts ner och brukare har 
flyttats till andra gruppbostäder.

 Daglig verksamhet har samlokaliserat 4 av sina 5 verksamheter på Ekbacka.
 Korttidsboendet har flyttat till nya lokaler i Runsten.

Individ- och familjeomsorg

 Det har varit svårigheter att få ut individer i praktik/aktiviteter eftersom det har 
saknats företag och platser där individer kan arbetspröva.

 Aktivt arbete har påbörjats med rutiner och riktlinjer för att tydliggöra roller inom 
myndighet och öppenvården.

 Under 2019 har 76 vuxna och 92 barn varit inskrivna i etableringen inom 
integration på arbetsmarknadsenheten.

Ekonomisk analys
Socialförvaltningen uppvisar för år 2019 en negativ budgetavvikelse om - 17,7 mkr (se 
tabell nedan) varav 12,7 mkr avser fordran till Migrationsverket. I augusti månad tog 
kommunfullmäktige beslut om att bevilja en tilläggsbudget till socialnämnden om 
5,1 mkr.

Fordran om 12,7 mkr till Migrationsverket har skrivits av eftersom det råder stor 
osäkerhet kring om fordran kommer betalas ut eller ej. Fordran härrörs till åren 
2016, 2017 och 2018 och belastar förvaltningens resultat eftersom det är där kostnaderna 
har uppstått.

Resterande del av budgetavvikelsen beror främst på höga kostnader för externa 
placeringar av barn- och unga samt personer med missbruksproblematik inom Individ- 
och familjeomsorgen. Antalet placeringar har minskat mellan åren 2018 och 2019 vilket 
visas i diagrammet nedan men kostnaderna är fortfarande betydligt högre än budgeterad 
nivå.
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Även kostnaden för utbetalning av försörjningsstöd har ökat 2019 vilket bidrar negativt 
till budgetavvikelsen. Kostnaden för försörjningsstöd är i nivå med 2018 men högre än 
budget vilket redovisas i diagrammet nedan.

Hälso- och sjukvården har under året erhållit ett statsbidrag om 0,9 mkr vilket reducerar 
verksamhetens negativa avvikelse. Dock kvarstår problematiken med höga kostnader för 
övertidsersättning för sjuksköterskorna samt att budget saknas för den löneökning som 
erhölls i samband med det nya kollektivavtalet.

Omsorgen om funktionsnedsatta har under hösten haft en stor problematik med höga 
personalkostnader inom några av enheterna. Anledningen till kostnadsökningen är dels att 
verksamheterna krävt högre bemanning än vad som budgeterats då brukarnas behov har 
ökat, höga sjuklönekostnader, fyllnads- och övertidsutbetalningar samt många 
introduktioner av nya medarbetare.

Tilläggsbudgeten som är beviljad av kommunfullmäktige redovisas under centralt, vilket 
förklarar verksamhetens positiva budgetavvikelse. Det som reducerar avvikelsen är dels 
höga kostnader för tvätt av arbetskläder men också lönekostnad utöver budget för 
perioden januari till maj.

Den positiva budgetavvikelsen inom särskilt boende härleds till att bemanningen 
anpassats efter behov i form av att sänka bemanningen när lediga boendeplatser uppstår. 
Flera särskilda boenden har gjort en resa under det senaste året från underskott till en 
budget i balans. Bemanningsnyckeln kan komma att öka relaterat till heltid som norm och 
risker för obokade resursturer vilket syns i diagrammet nedan för slutet på 2019 då 
samtliga enheter gått in i heltid som norm. Överskottet beror även på vakanta chefs- och 
handläggartjänster som tillsätts i januari 2020.
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Hemtjänstverksamheten utförde nästan 4 000 timmar mer hemtjänst under 2019 jämfört 
med budget. Det var under årets första månader som denna ökning var påtaglig men 
sedan maj har antalet timmar stabiliserat sig och håller sig nära budgeterad nivå. 
Verksamheten har arbetat med att på kort tid ställa om efter behov vilket genererat i en 
positiv budgetavvikelse.

Arbetsmarknadsenheten och integrationen visar också på en positiv budgetavvikelse. 
Inom arbetsmarknadsenheten härleds avvikelsen främst till att delar av verksamheten har 
kunnat finansieras med projektmedel under året.
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Ekonomisk sammanställning
 Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse

Total

70 Centralt 27 794 24 030 3 763

71 Bemanningsenhet 1 469 1 657 -188

72 Hälso- och sjukvård 23 542 24 640 -1 098

73 Särskilt boende 84 106 81 600 2 506

74 Ordinärt boende 74 241 73 477 764

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 64 521 65 582 -1 061

76 Individ- och 
familjeomsorg 27 246 37 695 -10 449

77 Arbetsmarknadsenh
eten 6 316 4 382 1 935

78 Stöd och insatser 1 543 15 991 -14 448

79 Projekt 0 -581 581

Summa 310 778 328 472 -17 695

Nämndens mål
Nedan redovisas nämndens mål utifrån följande struktur: perspektiv, kommun-
fullmäktigemål och nämndens mål. De tre perspektiven är medborgare, organisation och 
hållbarhet. Både kommunfullmäktigemålen och nämndens mål är knutna till dessa 
perspektiv. Kommunfullmäktiges mål följs av nämndens mål med en bedömning om 
målet är uppnått (grön), delvis uppnått (gul) eller ej uppnått (röd). Vidare återfinns analys 
av målet. Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive nämndmål där utfall av 
nyckeltal som mäts visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive nyckeltal.

Medborgare
Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delaktighet, 
inflytande och lika möjligheter.

Stöd, vård och omsorg är individanpassad.

Målet är uppnått. Den enskilde individen ska känna sig delaktig och vara med i 
utformning av behov och önskemål tillsammans med ansvarig handläggare i 
biståndsbeslut och vårdplan. Vidare är det av vikt att individen känner sig delaktig i 
upprättande av genomförandeplan och handlingsplan för att sätta realistiska och mätbara 
mål. Vissa mål är uppnådda och en del finns kvar att vidareutveckla för att nå samtliga 
mål.

Verksamheten arbetar aktivt med att de individer som uppbär försörjningsstöd ska 
aktiveras för att på sikt bli självförsörjande. Ett samarbete med Socialförvaltningen, 
Arbetsförmedlingen och Ölands gymnasium har startat för att kunna erbjuda korta 
utbildningar för dessa personer. Exempel på aktivitet kan vara; delta i projekt Pontibus, 
extratjänst, resursjobb, praktik, språkpraktik, psykiatrisk utredning, utbildning. Målet är 
att öka antalet personer med sysselsättning med 50 % och verksamheten har uppfyllt 
detta. För att få ut fler personer i meningsfull sysselsättning skulle till exempel ett 
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återbruk vara ett steg för att må bättre och på sikt bli självförsörjande. Försörjningsstöd 
ska under 2020 utveckla en e-tjänst så att den enskilde kan ansöka digitalt.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel upprättade genomförandeplaner innehållande mätbara 
mål (äldreomsorgen)

100 % 28 %

 Andel biståndsbeslut i systemet LifeCare 100 % 100 %

 Andel BPSD-registreringar på demensboende 100 % 100 %

 Uppföljning av genomförandeplaner minst var 6:e månad  Ja

 Verkställda beslut inom tidsramen 100 % 99 %

 Andel hemmaplanslösningar som förebyggande eller alternativ 
till externa placeringar

95 % 95 %

 Andel upprättade genomförandeplaner 100 % 95 %

 Uppföljning av genomförandeplaner minst var 3:e månad  Ja

 Andel välkomstbesök vid nya brukare 100 % 93 %

 Handläggningstid ska understiga fyra månader från det att 
ansökan inkommit

100 % 97 %

 Andel patienter med aktuell vårdplan 100 % 100 %

 Andel upprättade individanpassade handlingsplaner 60 % 59 %

 Antal genomförandeplaner där klientens delaktighet 
dokumenterats

100 % 100 %

 Antal genomförandeplaner med mätbara mål (omsorgen om 
funktionsnedsatta)

50 % 40 %

 

Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och 
myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir fler.

Individanpassad sysselsättning genom samverkan med företag och myndigheter

Målet är uppnått. Individanpassad sysselsättning genom samverkan med företag och 
myndigheter uppnås till stor del. Antalet inom försörjningsstöd som har någon form av 
sysselsättning/aktivitet är drygt hälften, dessa variera i karaktärer och fler praktikplatser 
behövs. För ett 30 tal individer inom försörjningsstöd är behovet att stärka sina kunskaper 
inom det svenska språket för att närma sig en självförsörjning.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Antal personer som har sysselsättning som har försörjningsstöd 50 61

 Antal personer i etableringen som 90 dagar efter avslutad 
etablering går till arbete eller reguljära studier

60 % 39 %

 Antal deltagare som kommit ut i arbete eller studier efter 
avslutad insats i projektet Pontibus

30 % 46 %

 Antal inskrivna deltagare i DUA (Delegationen för ungdomar och 
nyanlända till arbete) som går vidare till arbete/utbildning/annan 
aktivitet

50 % 70 %
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Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för att leva, 
verka och bo i hela kommunen året runt.

Verksamheten genomsyras av god kvalitet

Målet är delvis uppnått. Arbete för bättre bemötande är ständigt pågående och 
medvetenheten inom detta område ökar. Arbetet med delaktighet och inflytande 
utvecklas, bland annat genom genomförandeplansarbetet. Det har även varit en viss 
förstärkning på enhetschefer inom verksamheterna och det förbättrar möjligheten för 
medarbetare och brukare att bli sedda, vara delaktiga och ha inflytande. Angående basala 
hygienrutiner är målet inte uppnått på grund av att det finns brister i att använda handsprit 
innan påtagning och användning av skyddshandskar. I övrigt är det acceptabelt med 
följsamheten till basala hygienrutiner. Målet är uppnått på helår och arbetet ska aktivt 
fortsätta i verksamheterna.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel registreringar i Palliativa registret 90 % 95 %

 Följsamhet till länets förskrivningsanvisningar  Ja

 Personalkontinuitet 14 dagar 12 14

 Andel avvikelser som är analyserade, besvarade och åtgärdade. 100 % 98 %

 Följsamhet till basala hygienrutiner 100 % 64 %

 Antal träffar med dokumentationsombud 1 2

 Andel brukare med ökad upplevd kvalitet/ nöjdhet  Lika

 Procentuellt sett ska en större andel familjehemsplaceringar ske 
i egna familjehem/ egen regi jämfört med tidigare år

90 % 79 %

Organisation
Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där 
medarbetarna bidrar till utveckling

Medarbetarna är nöjda med sin arbetssituation genom delaktighet, engagemang och 
personlig utveckling.

Målet anses vara delvis uppnått. I samarbete med personalavdelningen har det tagits fram 
ett ledarutvecklingsprogram på individ- och gruppnivå. Alla chefer ska certifieras genom 
ett chefskörkort, där det ingår utbildning/fortbildning inom bland annat arbetsmiljö, 
ekonomi och arbetsrätt.

Hälften av enheterna har förbättrat resultatet som avser sjukfrånvaron. Majoriteten av 
enheterna som har hög sjukfrånvaro har en eller flera medarbetare som är 
långtidssjukskrivna vilket påverkar resultatet. Rehabilitering och planering för att 
medarbetare åter ska komma i arbete är i igång. Det finns även medarbetare som inte 
förväntas komma åter i arbete och där enhetschef tar hjälp av personalavdelningen för att 
avsluta rehabiliteringsarbetet och avsluta anställningen. Förvaltningen ska verka för att ge 
gehör för förslag som medarbetarna har på utveckling och förbättrad arbetsmiljö. 
Personalen erbjuds hälsoprofiltest hos kommunens hälsoutvecklare.
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Flera av nyckeltalen är långsiktiga och kommer ge större effekter på sikt.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel utbildade undersköterskor 50 % 71 %

 Total sjukfrånvaro 6 % 8,5 %

 Andel omsorgsassistenter 90 % 86 %

 Följa upp handlingsplaner från medarbetarundersökningen 2018  Nej

 Korttidssjukfrånvaro 3 % 2,4 %

 Finns kompetensutvecklingsplan?  Ja

 Andel medarbetare som upplever att närmsta chef är väl insatt i 
det dagliga arbetet

90 % 100 %

Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig 
organisation

Verksamheten är ändamålsenlig och effektiv

Målet är inte uppnått. Utvecklingsarbetet är på gång inom omsorgen om 
funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorgen, utfallet är just nu att verksamheterna 
inte uppnår målet. Utvecklingsarbete med SMARTA-mål göra att insatserna blir 
effektivare och tydligare när målen är uppnådda.

Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvård uppnår målet genom att arbeta med processer 
och rutiner som skapar en utvecklande, effektiv och ändamålsenlig verksamhet. 
Kvalitetsledningssystem är uppbyggt och har börjat implementeras i olika verksamheter. 
Tydlig struktur gör det lättare för medarbetarna att hitta information och därmed öka 
följsamheten till framtagna rutiner.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Riktlinjer och rutiner revideras enligt plan. 100 % 84 %

 Antalet timanställda ska minska med 50% jämfört med 2018 63 007 120 340

 Antalet övertidstimmar ska minska med 50 % jämfört med 2018 3 354 4 719

 Antalet fyllnadstidstimmar ska minska med 50% jämfört med 
2018

4 984 8 755

Hållbarhet
Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en 
ansvarsfull samhällsutveckling.

Verksamheten tar hänsyn till miljö och kultur.

Målet är uppnått. Aktiviteter med miljöhänsyn har genomförts till exempel genom att 
antalet bilar som drivs på el har ökat. Arbete för minskad användning av engångsartiklar 
sker fortlöpande och matavfall samlas i gröna påsar.
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Samtliga brukare inom omsorgen om funktionsnedsatta bjuds in att delta vid kultur 
och/eller fritidsaktiviteter via inbjudningar från fritidsgruppen som anordnar olika typer 
av aktiviteter med regelbundenhet och med varierande innehåll.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel elbilar i verksamheten 30 % 40 %

 Antal traditionella /kulturella aktiviteter 12 12

Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god 
ekonomisk hushållning, långsiktighet och stabilitet.

Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt.

Målet är uppnått. Äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta har uppfyllt målet 
att bedriva verksamheten effektivt och det syns en tydlig förändring jämfört med 
föregående år. 

Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten utför sjuksköterskorna tids- och 
vårdtyngdsmätning för att påvisa var behoven finns, det är en förenklad 
resursfördelningsmodell.

Inom individ och familjeomsorgen är målet delvis uppnått och det beror på att vi inte 
bedriver verksamheten kostnadseffektivt. Orsakerna till det är höga kostnader för externa 
placeringar, konsulentstötta familjehem, höga kostnader för försörjningsstödet och större 
kostnader än budgeterat för hemmaplanslösningar inom öppenvården. Fortlöpande arbete 
pågår med att göra medarbetarna delaktiga i ekonomin för att främja 
kostnadsmedvetenheten. Rätt insats i rätt tid genom att arbeta med SMARTA-mål är en 
del av utvecklingsarbetet för hela 2020.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Hjälpmedelsbudget är i balans  Ja

 Produktivitet (andel utförda av tillgängliga timmar) 71,91 % 54,69 %

 Bemanningsnyckel i Säbo 0,71 0,71

 Resurser ska fördelas efter behov  Ja

 Vårdtyngd- och tidsmätning utförs  Ja

 HVB-placeringar har en lägre dygnskostnad än tidigare period 4 900 4 068

 Andel tillsatta beställningar via bemanningsenheten 100 % 90 %

 Antalet utbokade timmar hos poolanställda 2 108 668

Personaluppföljning
Då statistiken för personaluppföljning inte finns tillgänglig förrän en månad senare 
redovisas januari till novembers statistik i diagrammen nedan. Diagrammen jämförs mot 
föregående år, vilket betyder att det redovisade snittet för samma månader föregående år 
jämförs med snittet av samma månader innevarande år.

Antal årsarbetare är 4 stycken färre än föregående år under perioden.
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Arbetad tid 
(åa)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Au
g

Sep Okt No
v

Med
el

Antal 
årsarbetare 
2018

560 500 548 528 553 524 526 556 552 594 574 547

Antal 
årsarbetare 
2019

580 529 569 548 557 513 508 527 536 568 542 543

Jämfört med år 2018 har förvaltningens verksamheter lägre antal övertids- och 
fyllnadstimmar. Kostnaden för perioden 2018 uppgick till 4,0 mkr medan kostnaden för 
samma period 2019 uppgick till 3,3 mkr.

Arbetad tid 
(timmar)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Au
g

Sep Okt No
v

Sum
ma

Övertid 
2018 746 635 486 438 454 388 708 957 849 424 667 6 

751

Fyllnadstid 
2018

106
4 944 905 674 707 572 994 121

6
104
5 866 991 9 

978

Övertid 337 388 356 271 383 548 552 687 480 331 502 4 
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Arbetad tid 
(timmar)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Au
g

Sep Okt No
v

Sum
ma

2019 835

Fyllnadstid 
2019 851 787 563 821 820 634 946 969 810 753 631 8 

587

Sjukfrånvarostatistiken redovisas även den en månad efter. Jämfört med samma period 
föregående år är sjukfrånvaron 0,5 % högre innevarande år. Kostnaden för sjuklön var år 
2018 4,4 mkr medan den uppgår till 4,8 mkr 2019.

Sjukfrånva
ro (%)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Au
g

Sep Okt No
v

Med
el

Sjukfrånvar
o 2018 8,8 10,

4 9,4 9,1 8,5 7,1 7,0 6,5 7,2 7,3 7,1 8,0

Sjukfrånvar
o 2019 9,4 8,8 7,5 8,2 8,4 7,1 7,2 8,2 9,1 10,

4 9,4 8,5

 

Framtid
Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvårdsverksamheten

 Utifrån SCBs prognoser kommer antalet invånare som är över 80 att öka med 210 
stycken om fem år (prognos 2017 + 177 stycken). Detta innebär att behovet av 
hemtjänst och särskilt boende troligen kommer att öka under den kommande 
femårsperioden. Diagrammet nedan visar också att Borgholms kommun har en 
långt större andel befolkning som är över 80 år än vad andra liknande kommuner 
har.

 Kostnaderna för verksamheten kommer troligen öka med tiden. Det arbete som 
pågår nu är att effektivisera verksamheten så mycket som möjligt för att ett utökat 
behov i större utsträckning ska inrymmas i den kapacitet som finns. 
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 För att möta det ökade behovet sker ett fortsatt arbete med heltid som norm samt 
hälsofrämjande arbete för att minska sjukfrånvaro.

 Arbeta aktivt med att sätta tydliga mål för korttidsvistelse för att kunna 
effektivisera beläggningen.

 Fokus på grupputveckling och aktivt arbetsmiljöarbete, exempelvis med fokus på 
att öka/bibehålla trivsel och arbetsglädje.

 Fortsatt arbete med aktivitetsfokus med individen/boende i centrum.

Omsorgen om funktionsnedsatta

 Implementering av Heltid som norm i hela OFN
 Behovsanalys av gruppbostadsplatser har genomförts och prognosen är att OFN 

är i behov av en ny gruppbostad omgående för att undvika kostnader för vite.
 Renovering av Ekbacka plan 3 ska genomföras med start efter årsskiftet och när 

det är färdigställt flyttar även daglig verksamhet Cikorian sin verksamhet till 
Ekbacka.

Individ- och familjeomsorgen 

 Bättre och tydligare uppdrag och målbeskrivningar inom öppenvården samt 
utveckla tydliga processflöden och rutiner för öppenvården.

 Genom tydliga uppdrag till stöd och insatser kan insatserna bli effektiva och ges i 
rätt form och i rätt tid. För att uppnå detta behöver verksamheten inventera det 
som redan finns, komplettera med det som behövs och framförallt hitta sätt att 
fullt ut utnyttja egna resurser.

 Kunna arbeta med hela familjen där ett missbruk/beroende finns för att arbeta 
förebyggande och systemiskt.

 I de fall behov inte kan tillgodoses på hemmaplan görs noggranna planeringar för 
att hitta rätt insats för att maximera effekten, minimera vårdtiden och, i 
förekommande fall, tillförsäkra barn/ungdom det skydd som behövs.

 Hitta egna familjehem.
 Få fler praktikplatser, fler enkla arbeten och öppna Återbruket. Mer samverkan 

med Arbetsförmedlingen för att korta processerna för klienterna till 
självförsörjning.

 Att mer arbetstid kan läggas på individers möjlighet att komma närmare 
arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Specifika handlingsplaner/kartläggning 
ska tas fram per individ.

 Fler aktiviteter utefter individens behov av stöd, till exempel mer svenska 
undervisning eller andra gruppverksamheter som ökar förmåga att bli 
självförsörjande.
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Bilaga 3 – Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden i korthet
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola/barnomsorg (1 – 5 år), förskoleklass (6 
år), skolbarnomsorg, grundskola (årskurs 1 – 9), grundsärskola, fritidsgårdar, kulturskola 
samt bibliotek.

Rambudget 2019 184 315 tkr

Ordförande Benny Wennberg (C)

Förvaltningschef t.f Jan Erik Carlsson

Sammanställning
Utbildningsnämnden uppvisar för 2019 en negativ budgetavvikelse om - 1 828 tkr. 
Avvikelsen härleds bland annat till högre skolskjutskostnader än budgeterat, flertalet 
elever som väljer annan huvudman samt ett ökat behov av stöd till elever med särskilda 
behov samt en större slutfaktura på kost till skolor och förskolor.

Inför höstterminens start orsakade en blixt en brand på Åkerboskolan vilket innebar att 
stora delar av skolan brann ner. Skogsbrynet och Sandhorvan har flyttat in i nya lokaler 
och förvaltningen har välkomnat nya rektorer och chefer.

Måluppfyllelsen anses vara god med förbättringspotential. Mycket utvecklingsarbete har 
påbörjats under året och arbete med att få våra barn och elever att känna trygghet och 
inflytande pågår genom en rad olika aktiviteter. Årets resultat har varit lägre än 
föregående år, främst inom matematik.

 

Analys av verksamheten
Förvaltningsövergripande

 Förvaltningschef Helena Svensson valde den 30:e september att lämna sin tjänst 
och rekrytering av ersättare har genomförts. Efter en rekryteringsprocess utsågs 
Roland Hybelius till förvaltningschef och han kommer att börja sin tjänst 1:a 
mars 2020. Roland har tidigare erfarenhet av arbete inom skola och har arbetat 
som bland annat rektor och områdeschef inom utbildningsverksamhet. Jan-Erik 
Karlsson har utsetts till tillförordnad förvaltningschef tills att Roland börjar sin 
tjänst.

 Under året har även Åkerboskolan fått en ny rektor i form av Eva-Lena Lindster 
Norberg. På Viktoriaskolan har Acke Hultsberg börjat som ny rektor och 
biblioteket har fått en ny chef i form av Eva Savazzi. I augusti började även 
Emma Berggren som ny utvecklingsledare på förvaltningen. 

 Det blev en start efter sommaren som vi sent ska glömma. Åkerboskolan brann 
ner till stora delar den 13 augusti. Inga personskador, men mycket materiellt som 
försvann i branden. Arbetet på förvaltning och fastighetsavdelning har fokuserats 
mycket på att hjälpa rektor och personal på Åkerboskolan att komma igång med 
skolstarten. Tillfälliga ersättningslokaler togs i bruk under hösten. Personalen på 
Åkerboskolan har lagt ett stort arbete på att få verksamheten att rulla på som 
vanligt. 

 Lotsen har gjort en kartläggning i kommunen vad gäller behov av 
studiehandledning i modersmål. Studiehandledare saknas i vissa språk vilket har 
löst genom att använda sig av fjärrundervisning.

 Under året har förvaltningens utvecklingsområden varit 
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ledningsorganisation/arbetsmiljö, elevhälsa, systematiskt kvalitetsarbete och 
målstyrning, elevpeng och digitalisering och arbetet med dessa 
utvecklingsområden kommer att fortsätta under 2020. 

Förskoleverksamhet
 Nya lokaler för två av kommunens förskolor har öppnats under 2019. 

Skogsbrynet har fått nya lokaler och barn från Fyrtornet har flyttat in tillsammans 
med Skogsbrynet. I Böda har nya förskolelokaler också öppnats. 

 Under lov arbetar förskolorna med att slås samman för att möta det minskade 
barnantal som återfinns under dessa tider.

 Pedagoger och rektorer upplever genom sin professionella bedömning att allt fler 
barn har särskilda behov och därmed har ett stort behov av extra stöd. Att sätta in 
tidiga insatser i förskolan är av största vikt och förskolorna arbetar med TMO och 
SKUA som handlar om förhållningssätt och att kunna bemöta barnen utifrån 
deras behov.

 Tillämpningsföreskrifterna inom förskolan håller på att revideras.
 Utnyttjandet och inskrivna barn inom barnomsorg på obekväm arbetstid har 

minskat och verksamheten har flera dagar i månaden då det inte är några barn. 
Utbildningsnämnden har gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa hur 
situationen ser ut i dag och ska arbeta fram hur verksamheten ska fungera på ett 
effektivt sätt utifrån hur den utnyttjas.

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem
 Alla enheter har under året arbetat med att öka tryggheten på skolorna och i 

fritidshemmen. Arbetet med att rapportera och utreda upplevda kränkningar 
mellan elever har utvecklats under året och alla anmälningar av upplevda 
kränkningar dokumenteras i vårt digitala stödsystem KB Process. 

 Åkerboskolan har flyttat in i tillfälliga lokaler och personalen har arbetat för att få 
verksamheten att flyta. Det har varit en stor påfrestning för personalen i skolan. 

 Alla enheter har dragit ner på personal inför höstterminen för att skapa budget i 
balans. På flera enheter har man fått slå ihop till större grupper för att klara 
budgetmålet.

 Fritidshemmen har stora grupper och vi kan se en trend där barnen stannar kvar 
på fritids högre upp i åldrarna än tidigare. 

 Under hösten har årshjulet för övergången mellan förskola och förskoleklass 
reviderats. Bland annat har fritidshemmet lagts till. 

Bibliotek och kulturskola
 Vi har en hög andel elever, en av de högsta i landet, på Kulturskolan. 

Kulturskolan har firat 50 år vilket under hela året firats med olika typer av 
evenemang. Huset där skolan bedriver verksamheten, Kronomagasinet, fyllde 
även 200 år.

 Biblioteket har under hösten arbetat med att införa självbetjäningsapparater. 
Även en SMS-tjänst har införts för information till bibliotekets besökare. 
Biblioteket är även under utredning för ett eventuellt samarbete mellan de två 
Ölandskommunerna till följd av resultatet i folkomröstningen.

Viktiga händelser under året
 I augusti, precis innan skolstart, orsakades en brand på Åkerboskolan av en blixt. 

Stora delar av skolan brann ner med innehållande inventarier. Ett intensivt arbete 
startade och tre veckor efter branden fanns tillfälliga moduler där undervisning 
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kan ske. Införskaffande av inventarier för att ersätta det som försvann i branden 
har pågått hela året.

 Särskolan Björken i Köping skola öppnades under hösten.
 Förskolan Skogsbrynet flyttade under hösten in i nybyggda lokaler.  Förskolan 

Fyrtornet flyttade även in tillsammans med Skogsbrynet. 
 Förskolan Sandhorvan i Böda har under hösten också fått nya lokaler. 
 Proceedo implementerades under våren vilket är ett system för e-handel samt 

fakturahantering. Samtidigt som implementeringen ändrades även rutiner för 
beställning av livsmedel och förbrukningsmaterial.

Ekonomisk analys
Utbildningsförvaltningen uppvisar för år 2019 en negativ budgetavvikelse om - 1 828 tkr 
(se tabell nedan).

Central stödfunktion visar för 2019 en negativ budgetavvikelse om - 1 121 tkr. Under året 
har antalet elever hos annan huvudman varit högre än budgeterad nivå vilket ger en 
negativ budgetavvikelse om -796 tkr. En utbildningssatsning för SKUA har gjorts under 
året och kostnader för detta belastar förvaltningens centrala stödfunktion, det har inte 
varit en budgeterad satsning vilket har gett en negativ budgetavvikelse för central 
kompetensutveckling. Under året har antalet tilläggsbelopp inom kommunen ökat. Detta 
medförde att medel för att täcka kostnaden behövde förflyttas från förvaltningens enheter 
i form av effektiviseringar. Positiv budgetavvikelse återfinns på elevhälsan på grund av 
vakanser och sjukskrivningar som inte ersatts fullt ut. Skolskjutskostnaderna har under 
höstterminen legat på en högre nivå än förutspått vid budgetering inför 2019. Detta beror 
av flertalet taxiresor samt ökad kilometerkostnad under november och december. Total 
budgetavvikelse för skolskjutsar är -915 tkr. En slutfaktura på kost har inkommit sent 
under året, denna var på 873 tkr som inte tidigare varit känt.

I augusti orsakades en brand på Åkerboskolan, norra området, av en blixt. Detta har 
medfört att tillfälliga lösningar i form av moduler har byggts upp för att undervisningen 
ska fortsätta som vanligt fram till att en ny skola finns på plats. Efter branden har 
återinköp av inventarier, läromedel och förbrukningsmaterial gjorts om 1 666 tkr. 
Antagande om att kommunens försäkringsbolag kommer att ersätta dessa kostnader gör 
att de är uppbokade och därmed inte påverkar förvaltningens budgetavvikelse för året. 
Åkerboskolans förskoleklass samt fritidshem visar på en negativ budgetavvikelse för 
2019 på grund av en högre bemanning än budgeterat, främst på vårterminen. Under året 
har även budget för lokalvård överskridits på grund av ökat behov av lokalvård av olika 
anledningar. Områdets förskolor visar på en positiv budgetavvikelse, bland annat på 
grund av att elevantalet har varit högre än förväntat och således intäkterna i form av 
barnomsorgsavgifter.

Centrala området visar på en positiv budgetavvikelse om +1 122 tkr. Förskolorna i 
området visar på en negativ budgetavvikelse om -510 tkr. Avvikelsen hänförs främst till 
en högre bemanning under våren än budgeterat. Arbete med att samverka mellan 
förskolorna har gjorts under lov för att hålla nere kostnaderna. Under året har inflytt till 
nya Skogsbrynet förskola vilket medfört kostnader för bland annat vikarier. 
Viktoriaskolan har under hösten anpassat sin organisation till ett minskat elevantal vilket 
bidrar till en positiv budgetavvikelse för 2019. Även högre intäkter än förväntat på 
Viktoriaskolans grundskola bidrar till den positiva budgetavvikelsen för enheten. 
Slottsskolan visar även på högre intäkter än budgeterat, detta i form av statsbidrag. 
Långtidssjukskrivningar och föräldraledigheter har inte ersatts fullt ut vilket skapat en 
positiv budgetavvikelse vad gäller personalkostnader.

Södra området visar på en negativ budgetavvikelse om -1 185 tkr. Inför höstterminen 
2019 öppnades särskola Björken upp i Köping skola. Under hösten har organisationen 
arbetats fram och osäkerhet har funnits kring vilka tilläggsbelopp som ska flyttas till 
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särskolan. Detta innebär att enheten under hösten inte haft någon budget och avvikelsen 
är totalt 536 tkr vilket ingår i områdets avvikelse. I övrigt visar Köpingområdet en budget 
i balans för året. På Runsten förskola har negativ budgetavvikelse uppkommit på våren 
vilket inte gått att ta igen under hösten. I Rälla återfinns en negativ budgetavvikelse på 
grund av ett ökat behov av särskilt stöd till elever.

Kulturskolan har vid årets slut en negativ budgetavvikelse om -79 tkr. Detta hänförs till 
tillkommande personalkostnader som inte varit kända i form av bland annat 
föräldraledigheter. Bibliotekschef Hannah Krahner avslutade sin tjänst under sommaren 
och denna tjänst var vakant under ett antal månader innan Eva Savazzi tog över rollen. 
Detta, tillsammans med andra vakanser under året, innebär att biblioteket visar på en 
positiv budgetavvikelse. Arbete med att införa självbetjäningsmaskiner på biblioteket har 
under hösten inneburit några större inköp.

Ekonomisk sammanställning
 Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse

Total

60 Central stödfunktion 63 445 64 566 -1 121

61 Norra 
rektorsområdet 21 666 22 417 -751

62 Centrala 
rektorsområdet 49 778 48 656 1 122

63 Södra 
rektorsområdet 39 600 40 785 -1 185

65 Kulturområdet 9 825 9 719 107

69 Projekt 0 0 0

Summa 184 315 186 143 -1 828

Nämndens mål
Nedan redovisas nämndens mål utifrån strukturen perspektiv - kommunfullmäktigemål -
 nämndens mål. Perspektiven är tre stycken medborgare, organisation och hållbarhet och 
kommunfullmäktigemålen och därmed nämndens mål är knutna till dessa perspektiv. 
Kommunfullmäktiges mål följs av nämndens mål med en bedömning om målet är uppnått 
(grön), delvis uppnått (gul) eller ej uppnått (röd). Vidare återfinns analys av målet. 
Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive nämndmål där utfall av nyckeltal som 
mäts visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive nyckeltal.

Medborgare
Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delaktighet, 
inflytande och lika möjligheter.

Utbildningsnämndens verksamheter ska genomsyras av delaktighet och inflytande 
av våra brukare (kopplas till Lpfö18 och Lgr11 2.3 Ansvar, delaktighet och 
inflytande samt Biblioteken ska vara mötesplatser mellan människor, tankar, 
upplevelser och kulturer)

Målet anses vara uppfyllt. En stor del av nyckeltalens målvärde är uppfyllda vilket visar 
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på att målet är uppfyllt. Andelen deltagande på Kulturskolan är en av de högsta i landet. 
Under året har vi genomfört många olika aktiviteter som stödjer delaktighet och 
inflytande, t.ex. utvecklingssamtal, föräldramöte, informationsbrev, enkäter, dagliga 
dialoger, föräldraaktiv inskolning och läroplattform. Vi har haft svårt att hitta relevanta 
mätetal vad gäller vårdnadshavares inflytande. Arbete med detta kommer att fortsätta 
under 2020.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andelen elever som upplever att de har inflytande i skolan åk 5 100 % 84,9 %

 Andelen vårdnadshavare som anser sig ha inflytande över 
verksamheten i förskola och skola

 Andelen elever i Kulturskolan som upplever inflytande över 
verksamheten

100 % 100 %

 Miljön är utformad utifrån barngruppens behov  Ökar

 Andel elever i Kulturskolan 40 % 56 %

 Andelen elever som upplever att de har inflytande i skolan åk 9 100 % 61,7 %

 Antal aktiviteter på biblioteket 78 102

 Antal deltagare i aktiviteter på biblioteket 902 948

 Antal fysiska boklån på biblioteket 31 791 98 149

 Antal besökare på biblioteket 22 753 66 910

 Andel elevplatser på Kulturskolan 360 473

Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och 
myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir fler.

Alla elever ska under grundskoletiden komma i kontakt med olika arbetsplatser, 
yrken och studievägar, så att de kan göra välgrundade val av studier och yrken som 
baseras på deras intressen och möjligheter, inte på tradition och konventioner. 
(kopplas till Lgr11 2.6, Skolan och omvärlden)

Målet anses vara uppfyllt då nästan alla elever har haft PRAO på en extern arbetsplats i 
årskurs 8 och 9. Alla elever i årskurs 9 har haft vägledningssamtal inför gymnasievalet. 
SYV-planen som har använts för första året har utvärderats i augusti och ska utvecklas 
vidare.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Genomförd PRAO  
Samma

 Resultat av gymnasieval  Ja
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Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för att leva, 
verka och bo i hela kommunen året runt.

Utbildningsnämnden ska erbjuda trygga och utvecklande verksamheter i hela 
kommunen (kopplas till Lpfö18 och Lgr11 2.1 Normer och värden, 2.2 Kunskaper 
och lärande, 2.7 Bedömning och undervisning samt till Det digitala biblioteket ska 
utvecklas till en attraktiv och uppdaterad arena och Skolbiblioteken ska stimulera 
till lustfyllt och livsviktigt läsande och lärande)

Målet anses vara delvis uppfyllt.

Förskolan

Implementeringen av den nya/reviderade läroplanen fortskrider. Arbetslagsledare och 
rektor håller i arbetet tillsammans. Pedagogerna har också arbetat med riktat fokus mot 
tydliga värdegrundsmål som bedöms fungera väl. Personalen utgår ifrån läroplanen och 
anpassar verksamheten efter barnens behov och förutsättningar.

För att se om våra barn känner sig trygga så har en enkät delats ut under våren där 
vårdnadshavare fått svara på om de anser sina barn vara trygga. Även här visar det sig att 
det är svårt att hitta relevanta kvantitativa tal när det gäller vårdnadshavarnas upplevda 
trygghet och inflytande.

Skolbiblioteket är aktivt vid bestämda tillfällen vid våra förskolor vilket är positivt.

Grundskolan

Resultatet av elevenkäten i maj 2019 visar på relativt hög måluppfyllelse när det gäller 
tryggheten på våra skolor.

Årets resultat var sämre än tidigare år, framför allt i matematik. Detta påverkade 
meritvärden och gymnasiebehörigheten i negativ bemärkelse. För meritvärde finns 
SALSA-beräknat värde, vilket innebär förväntat värde utifrån bakgrundsfaktorer. För 
2019 skulle detta innebära 192. Meritvärdet har minskat jämfört med 2018, dock visar 
årets meritvärde på ett högre värde än det förväntade värdet enligt SALSA, vilket kan ses 
positivt.

Kränkningar

Vi har ett nytt digitalt system som innebär att anmälan görs på ett strukturerat sätt. Alla 
anmälda upplevda kränkningar utreds och dokumenteras i det digitala systemet. Antalet 
anmälda kränkningar har ökat, vilket kan förklaras med det nya systemet och att alla 
upplevda kränkningar dokumenteras på samma sätt på alla skolor. År 2018 var det 194 st 
anmälda kränkningar, att jämföra med 2019 års siffra på 338 st.

Tittar vi närmare på enheterna så är det skolorna med högstadium som har flest 
anmälningar, medan förskolorna har väldigt få. Detta beror inte enbart på att de små 
barnen inte kränker varandra utan också på vanan att dokumentera dessa av personalen. 
Skolorna i södra området har också kommit igång med det nya systemet, dock något 
senare än övriga enheter.

Skolornas analys är att vi har ett bra trygghetsarbete som bygger på en nolltolerans av 
kränkningar – därför anmäls allt som händer och det kan tyckas mycket.

Kulturområdet - Kulturskolan

Kulturskolan mäter trygghet i vår enkät en gång om året. 98,9 % trivs på kulturskolan och 
1,1% svarar delvis.

Personalen genomgår ett fortbildningsresa med inriktning på att täcka kunskapsluckor i 
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sitt ämne. Dvs lära sig mer om det som man upplever att man inte är så bra på. En av 
anledningen är att alla lärare ska kunna undervisa i så brett kulturellt område som möjligt, 
t ex flera genrer från olika tidsepoker och kulturer.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel trygga elever i grundskolan åk 5 100 % 87,3 %

 Andel trygga elever i grundskolan åk 9 100 % 76,4 %

 Andel vårdnadshavare i förskolan som anser att deras barn är 
trygga

 Andel trygga elever i Kulturskolan 100 % 98,9 %

 Uppdaterad plan mot diskriminering och kränkande behandling 
finns på enheterna

 
Uppnått

 Förskoleverksamheten präglas av omsorg, utveckling och 
lärande som bildar en helhet  Ökar

 Andel elever med behörighet till yrkesförberedande program 100 % 74,4 %

 Meritvärde åk 9 226,6 201,4

 Andel elever med minst E i ämnesprovet svenska årskurs 9 100 % 88,4 %

 Andel elever med minst E i ämnesprovet engelska årskurs 9 100 % 86,4 %

 Andel elever med minst E i ämnesprovet matematik årskurs 9 100 % 64,3 %

 Andel elever med minst E i ämnesprovet svenska årskurs 6 100 % 99 %

 Andel elever med minst E i ämnesprovet engelska årskurs 6 100 % 91,7 %

 Andel elever med minst E i ämnesprovet matematik årskurs 6 100 % 83,3 %

 Uppföljning av resultat i förskoleklassen  
Uppnått

 Uppföljning av resultat i fritidshemmet  
Uppnått

 Uppföljning av kunskapsresultat i alla ämnen i grundskolan 100 % 100 %

 Antal besök på bibliotekets hemsida 10 440 39 120

 Antal e-boklån 2 197 3 738

 Antal e-filmslån på biblioteket 154 655

 Uppföljning av skolbiblioteksplan  
Uppnått

 Antal anmälda kränkningar i förskola och skola 0 338

Organisation
Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där 
medarbetarna bidrar till utveckling

Utbildningsnämndens verksamheter ska ha en god arbetsmiljö med kompetent 
personal i ständig utveckling (Kopplas till Lpfö18 och Lgr11 2.8 Rektorns ansvar)
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Målet anses vara delvis uppfyllt.

Utbildningsförvaltningen har en hög andel behörig personal i alla personalkategorier. Vi 
har nått målvärdena för genomförd kompetensutveckling och målvärdena vad gäller att 
använda och dela med sig av kompetensutvecklingen i verksamheten.

Medarbetarenkäten som genomfördes under våren 2019 visar på en något lägre andel 
nöjd personal. De områden som sticker ut är frågorna som handlar om att hinna med sina 
arbetsuppgifter och hantera kraven. Enkäten kom ut i samband med implementeringen av 
e-handelssystemet och nedläggningen av logistikenheten, vilket bedöms vara orsaken till 
de lägre siffrorna. Arbetet med e-handel och beställning av separata livsmedel har blivit 
bättre under perioden, men det finns fortfarande utvecklingspotential. Ledarskapsindex i 
medarbetarenkäten har ökat från 3,8 till 3,9 på en femgradig skala.

Sjukfrånvaron har ökat marginellt från 2018. Korttidsfrånvaron är ungefär lika medan 
långtidsfrånvaron har ökat något. Av de som är långtidsfrånvarande (mer än 29 dagar) är 
endast ett fall stressrelaterat.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 NMI (Nöjd medarbetarindex) 5 % 4 %

 Andelen behörig personal 100 % 93,7 %

 Genomförd kompetensutveckling  
Uppfyllt

 Andel sjukskrivningar 0 % 6,7 %

 Genomförda friskvårdsinsatser  Ökar

 Personalen i förskolan ges möjlighet till kompetensutveckling 
utifrån förskolans behov samt ges möjlighet att dela med sig av sin 
kunskap och lära av varandra för att utveckla utbildningen

 Ökar

Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig 
organisation

Utbildningsnämndens verksamheter ska ha en god service, präglas av transparens 
och förbättra verksamheten genom samverkan mellan enheter, stadier och 
verksamheter (kopplas till Lpfö18 och Lgr11 2.4 Förskola/Skola och hem och 2.5 
Övergång och samverkan)

Målet anses vara uppfyllt då utbildningsförvaltningens verksamheter arbetar ständigt för 
att förbättra information och tydlighet gentemot dem vi är till för. Övergångar mellan 
stadier fungerar väl i de lägre åldrarna och överlämning mellan klass 5 och 6 har 
utvecklats ytterligare. Arbetet i chefsteamen utvecklas och är en förutsättning för 
måluppfyllelsen.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel genomförda politiska beslut 100 % 100 %

 Genomförd internkontroll  
Uppnått

 Andel besvarade klagomål 100 % 100 %

 Vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen  
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Nyckeltal Målvärde Utfall
av utbildningen Uppnått

 Det ska finnas ett väl fungerande arbete med att förbereda 
barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar till förskoleklass 
och fritidshem

 Ökar

Hållbarhet
Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en 
ansvarsfull samhällsutveckling.

Utbildningsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar miljö (Kopplas till 
Lpfö18 och Lgr 11 Miljöperspektiv och Etiskt perspektiv)

Målet anses vara uppfyllt.

Det ser lite olika ut på olika enheter hur långt man kommit. På förskolorna arbetar man 
med miljöfrågor och på några förskolor är certifierade för Grön Flagg. I och med 
miljöinspektörernas besök görs nu nya inköp utifrån Giftfri Förskola. Äldre material som 
inte uppfyller kraven rensas efter hand bort.

Inom skolans uppdrag finns flera övergripande perspektiv som ska genomsyra all 
undervisning. Genom miljöperspektivet ges eleverna förutsättningar att påverka och 
skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor.

I förvaltningen i stort genomförs strategin att använda digitaliseringens möjligheter för att 
bidra till en hållbar utveckling. Exempel kan vara att minska pappersåtgång och minska 
resor mellan våra enheter.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Utvärdering av digitalisering  Delvis 
uppfyllt

 Vi lär förskolebarnen om hållbar utveckling  Ökar

 Personalen i våra verksamheter är goda förebilder (Giftfri 
förskola/hållbar utveckling/återvinning)  Ökar

Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god 
ekonomisk hushållning, långsiktighet och stabilitet.

Utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta aktivt med en resursfördelning 
anpassad till verksamhetens behov

Målet anses vara delvis uppfyllt. Resursfördelningen gällande tilläggsbelopp för elever 
med extraordinära behov har inte varit tillräcklig. En utvärdering av tilläggsbeloppen 
behöver göras.

Arbetet med resursfördelningen pågår aktivt i samarbete med ekonomiavdelningen. Vissa 
poster är svåra att förutse när budget läggs och därför blir prognosarbetet mycket viktigt 
och alla chefer är involverade i detta.
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Nyckeltal Målvärde Utfall

 Genomförd månadsuppföljning  
Uppnått

Personaluppföljning
Nedan följer statistik gällande personal per november månad då denna eftersläpar en 
månad.

Arbetad 
tid

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov

Antal 
årsarbetare 
2018

262 230 270 236 274 204 85 230 258 287 287

Antal 
årsarbetare 
2019

275 243 286 259 284 196 87 223 271 290 263

Antalet årsarbetare är under november månad lägre än samma period föregående år. 
Under året har antal årsarbetare legat över alternativt något under samma period 
föregående år.
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Arbetad 
tid

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov

Övertid 
2018 47 87 89 99 202 84 8 40 199 196 138

Fyllnadstid 
2018 276 209 306 379 440 206 50 170 348 391 392

Övertid 
2019 100 81 118 115 310 104 5 75 150 120 111

Fyllnadstid 
2019 282 299 529 411 595 197 77 262 240 218 236

Övertid och fyllnadstid ligger under samma period föregående år. Under året har 
satsningar på kompetensutveckling inneburit viss över- och fyllnadstid.

Sjukfrånvaro Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov

Sjukfrånvaro 2018 5,74 8,29 7,49 6,22 6,21 5,30 2,91 5,48 6,31 6,43 6,82

Sjukfrånvaro 2019 7,20 8,94 7,97 7,98 8,13 5,63 4,70 4,61 6,65 8,16 6,84

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov

Korttidssjukfrånvaro 
2018 2,87 4,61 3,51 2,16 2,05 1,93 1,97 2,12 2,62 2,98 3,27

Korttidssjukfrånvaro 
2019 3,16 3,85 3,16 2,7 2,64 1,41 1,96 1,48 3 3,48 2,13

Sjukfrånvaron per månad har i perioder legat högre under året än samma period 
föregående år. Korttidsfrånvaron har under november gått ner till en lägre nivå än 
föregående år.

 2016 2017 2018 2019

Sjukfrånvaro 5,7 5,5 6,2 6,8

Korttidssjukfrånvaro 2,5 2,6 2,3 2,7

Ackumulerad sjukfrånvaro fram till november månad visar på en ökning jämfört med 
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föregående år från 6,2 till 6,8 % av arbetstiden. Andelen korttidssjukfrånvaro har också 
ökat från 2,3 till 2,7.

Chefen har ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering av sina medarbetare. Borgholms 
kommun har rutin för ”Rehabilitering och arbetsanpassning” - hur chefen ska arbete med 
rehabilitering samt rutin för ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” – hur chefen kartlägger och 
riskbedömer sin verksamhet.

HR-avdelningen ger stöd och råd till chefen vid rehab-samtal med medarbetaren, vid 
trepartssamtal med läkare, vid avstämningsmöte med Försäkringskassan samt närvar ofta 
vid dessa möten.

Ytterligare stöd i sjukfrånvaroprocessen är individsamtal och stresskurs via 
Företagshälsvården.

Hälsofrämjande och förebyggande stöd och aktiviteter är: Hälsoinspiratörer, UGM 
(utveckling grupp och medarbetare), Verktygslåda för hälsofrämjande arbetsplats, 
Hälsoprofilbedömning, Kollegiala samtal kring stress.

Utöver detta är HR-avdelningen med och utreder konflikter samt kränkande 
särbehandling.

Framtid
Kommunens elevantal i grundskolan har minskat under hela 2000-talet och prognosen är 
att det fortsätter minska om inte inflyttning sker. I SKRs befolkningsprognos för 
kommunen uppskattar man en minskning på fem år från 498 till 466 barn i åldrarna 0-5 
år. I åldersspannen 6-15 är framskrivningen på fem år en minskning på -38 elever. 
Minskningen gör att det i våra mindre skolor blir ännu svårare att skapa åldershomogena 
klasser och få ett tjänsteunderlag som gör det möjligt att rekrytera behörig personal. Det 
är också en svår ekonomisk utmaning att bedriva pedagogisk verksamhet på flertalet små 
enheter, gällande både skolor och förskolor, när barn- och elevantalet minskar. 
Utbildningsförvaltningens utmaning blir därmed att behålla en hög kvalitet på 
undervisningen och en hög andel behörig personal under framtida förutsättningar.

Förvaltningen behöver även fortsätta hantera kostnader som är svåra att påverka och 
förutse. En del av kommunens elever väljer annan huvudman vilket medför kostnader för 
interkommunal ersättning och minskat elevantal i våra egna verksamheter. Vidare kan vi 
se en växande efterfrågan kring skolskjuts på grund av särskilda skäl och växelvis boende 
vilket leder till kostnadsökning. Kostnader för läromedel ökar och kraven på undervisning 
har blivit högre i form av exempelvis utökad timplan.

Satsningar som planeras i en närmare framtid är att utveckla digitaliseringen mer och att 
utveckla vårt arbete med elever som har särskilda behov, där vi ser att antalet elever ökat. 
Vi kan se i våra resultat att elever med annat modersmål klarar sig sämre än elever med 
svenska som modersmål. Digitaliseringen kan vara en möjlighet för att använda olika 
kompetenser utan att fysiskt behöva förflytta dem inom kommunen eller från annan 
kommun.

Kommunen står även inför nybyggnation av Åkerboskolan i Löttorp där skolan är en 
viktig del av samhället på norra Öland. Det är viktigt för verksamheten att få till en bra 
skola där lokalerna inte bara är anpassade för den undervisning personalen bedriver i dag, 
utan även för hur framtidens undervisning kommer att se ut. Vidare finns problematik 
kring lokalerna i Gärdslösa som behöver hanteras och ytterligare en ny avdelning på 
Skogsbrynet förskola planeras.
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Bilaga 4 - Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden i korthet
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning avseende plan- och 
bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen och alkohollagen. Nämnden svarar för tillsyn 
och kontroll av omkring 1 200 verksamheter inom kommunen, däribland många 
kommunala verksamheter.

Rambudget 2019 533 tkr

Ordförande Joel Schäfer (S)

Förvaltningschef Jens Odevall

Sammanställning
Inför 2019 flyttades stora delar av tidigare samhällsbyggnadsförvaltningen till 
kommunledningsförvaltningen. En ny nämnd, i form av miljö- och byggnadsnämnden 
startade även. Nämnden visar för 2019 en negativ budgetavvikelse om -84 tkr vilket till 
stor del härleds till kompetensutveckling. Arbete med att skapa god måluppfyllelse har 
under året påbörjats men behov finns att fortsätta detta arbete och utveckla verksamheten.

Analys av verksamheten
Miljö- och byggnadsnämnd
Från och med januari 2019 har kommunen en ny förvaltningsorganisation. Tidigare 
samhällsbyggnadsförvaltningen ingår numera till stora delar i 
kommunledningsförvaltningen. Samhällsbyggnadsnämnden bytte vid samma tillfälle 
namn till miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden ansvarar för myndighetsutövning 
avseende följande lagstiftningar:

 Plan- och bygglagen
 Miljöbalken
 Livsmedelslagen
 Alkohollagen
 Tobakslagen

Viktiga händelser under året
 Bygglovsenheten har under året haft en hög ärendeingång. En ny lagstiftning har 

införts vilket innebär att ärenden ska hanteras inom 10 veckor.
 Arbete pågår med att digitalisera bygglovshandläggningen.
 Planverksamheten har arbetat fram en detaljplan som antagits samt en som vunnit 

laga kraft. Ytterligare två planer ligger för antagande och större planarbeten i 
kommunen har under året upptagits.

 Miljöenheten har under sommarmånaderna en hög arbetsbelastning då många 
verksamheter i kommunen har öppet under säsong. Med hjälp av extra 
sommarpersonal har arbetet under den intensiva perioden gått bra.

 Upphandling av nytt ärendehanteringssystem för miljöenheten har gjorts under 
året. Det föreligger arbete med implementering av systemet vilket miljöenheten 
administrerar.

 Under året har även rutiner för förenklad delgivning av besluts införts, detta har 
medfört en effektivisering av arbetet.

Ekonomisk analys
Miljö- och byggnadsnämnden uppvisar för år 2019 en negativ budgetavvikelse om -84 tkr 
(se nedan tabell).
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Budgetavvikelsen avser driftskostnader som under året varit högre än budgeterad nivå. 
Nämndens representanter har gått utbildning för att belysa de viktigaste delarna i Plan- 
och bygglagen samt Miljöbalken. Utbildningsdagen delades med representanter från 
Mörbylånga kommun, kostnaderna togs av nämnden och intäkter för Mörbylånga 
kommuns deltagande finns därav redovisade på nämnden.

Vidare har kostnader för en lokal i Löttorp belastat miljö- och byggnadsnämnden under 
året, denna kostnad har varit högre än budgeterad nivå vilket även påverkar den negativa 
budgetavvikelsen för drift.

Ekonomisk sammanställning per kontoslag
 Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse

8000
Miljö- och 
byggnadsnämnde
n

Intäkter 0 -25 25

Personalkostnader 511 503 8

Driftkostnader 23 139 -117

Sum
ma 534 617 -84

Nämndens mål
Nedan redovisas nämndens mål utifrån strukturen perspektiv - kommunfullmäktigemål -
 nämndens mål. Perspektiven är tre stycken medborgare, organisation och hållbarhet och 
kommunfullmäktigemålen och därmed nämndens mål är knutna till dessa perspektiv. I 
tabellen som hör till respektive nämndmål redovisas utfallet av de nyckeltal som mäts och 
är med i bedömningen av måluppfyllelsen. Under respektive tabell står respektive 
nämndmål med en bedömning uppnått (grön), delvis uppnått (gul) och ej uppnått (röd). 
Avslutningsvis återfinns analysen på målet.

Medborgare
Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delaktighet, 
inflytande och lika möjligheter.
Nyckeltal Målvärde Utfall

 Nöjd-Inflytande-Index 39 44

 Kommunens webinformation till medborgarna 1 1

 Antal ärenden inkomna via e-tjänst 270 95

Medborgarens väg in ska vara enkel och tydlig

Målen anses vara delvis uppfyllt. Arbetet med att förbättra medborgarens väg in har 
pågått under året. En ny hemsida är under framtagande vilket kommer att fortsätta under 
2020. Man arbetar även med analoga och digitala guider och checklistor för att 
medborgare och företag vad gäller tillstånd och lov.

Öka förutsättningarna för helt digital ärendehantering

Målet anses vara uppnått. Upphandling av nytt ärendehanteringssystem är genomförd. 
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Förberedelser för konvertering pågår.

Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och 
myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir fler.
Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel genomförd tillsyn i relation till planerad 80 % 91 %

 Löpande insikt  
Uppnått

Realistiska och aktuella tillsynsplaner

Målet anses vara uppnått. Verksamhetsregister har uppdaterats kontinuerligt under året.

Ett professionellt bemötande med hög servicenivå ska prägla nämndens arbete

Målet anses inte vara uppnått. Det slutgiltiga resultatet av NKI-undersökningen är inte 
klart än. Efter tredje kvartalet sågs en tydlig höjning av omdömena för områdena miljö-
och hälsoskydd och livsmedel. Serveringstillstånd ligger på samma nivå som föregående 
år.

Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för att leva, 
verka och bo i hela kommunen året runt.
Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel ärenden där handläggningstiden överskrids 0 % 4,2 %

 Antal uppdaterade/digitaliserade detaljplaner 10 1

Beslutade handläggningstider överskrids inte

Målet anses inte vara uppnått. Vid överskridande av handläggningstid ges en reducering 
av avgiften. Under 2019 har 26 ärenden fått en reducerad avgift vilket leder till ett 
intäktsbortfall om ca. 150 tkr. Under året har arbete pågått för att ta fram rutiner och 
mallar som stöd i arbetet.

Stärka arbetet med att uppdatera och digitalisera detaljplaner

Målet anses vara delvis uppnått. Ett antal äldre detaljplaner har digitaliserats fullständigt. 
En ordentlig arbetsinsats har krävts för detta och på kort sikt ser man att arbetsinsatsen 
inte morsvarar nyttan vilket gör att arbetet avtagits. Istället har plankartor georeferats för 
att placeras i kartsystemet.

Organisation
Inga nämndmål finns kopplade till perspektivet organisation. 

Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där 
medarbetarna bidrar till utveckling
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Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig 
organisation
Hållbarhet
Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en 
ansvarsfull samhällsutveckling.
Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god 
ekonomisk  hushållning, långsiktighet och stabilitet.
Nyckeltal Målvärde Utfall

 Minskat antal anmärkningar i tillsynsarbetet 0 0

Tillsynsarbetet leder till positiva förändringar i företagens arbetssätt

Målet anses inte vara uppnått. Vi har ännu ingen bra metod för att mäta tillsynens effekt.

Framtid
Båda Ölandskommunerna har beslutat att en utredning om samverkan mellan 
kommunerna. Miljöenheten omfattas av detta beslut då ett av de utpekade potentiella 
samverkansområdena är kommunernas verksamhet inom bland annat tillsyn/kontroll och 
prövning av livsmedelsverksamheter och serveringstillstånd. Utredning kommer ske ang. 
samverkansmöjligheter på både kort och lång sikt.

Under 2020 planeras för ett omfattande förberedande arbete inför konvertering till ett nytt 
ärendehanteringssystem. Enligt nuvarande tidsplan beräknas det nya systemet vara i drift 
runt nästa årsskifte. Det nya systemet förväntas effektivisera ärendehanteringen då det ger 
möjligheter till ökad digital hantering.

På grund av platsbrist har förvaltningsledningen beslutat att miljöenheten ska flytta till 
andra lokaler under våren 2020. Förberedande arbete pågår.

Under 2020 kommer en tydligare rapportering av detaljplanearbetets fortskridande att ske 
till miljö- och byggnadsnämnden.

En ny PBL-taxa kommer att tas fram. Dessutom arbete bedrivas för att 
bygglovlovshanteringen ska bli mer digital.
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1 Kommunens verksamheter

1.1 Kommunstyrelsen i korthet
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Direkt under 
fullmäktige har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens operativa 
verksamhet. I kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sker beredning och behandling av 
ärenden rörande ledning, samordning och uppföljning av kommunens samlade 
verksamhet. Från kommunstyrelsen läggs också förslag till beslut inför behandling av 
ärenden i kommunfullmäktige.

Budgetram 2019 159 549 tkr

Ordförande Ilko Corkovic (S)

Förvaltningschef Jens Odevall

 

1.2 Sammanställning
Förvaltningen uppvisar en avvikelse på -2,2 mkr. Fastigheter, IT-avdelningen och  plan- 
och byggenheten har högre kostnader än budgeterat vilket bidrar till förvaltningens 
avvikelse men reduceras av lägre kostnader inom övriga verksamheter. Högre kostnader 
inom fastigheter beror först och främst på beslut att införa ny modell för VA-avgifter och 
obudgeterade uppvärmningskostnader för Åkerboskolan.

Åkerboskolan brann till stora delar ned den 13 augusti. Branden orsakades av ett 
blixtnedslag i skolans huvudbyggnad. Räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde 
begränsa spridningen. Genast påbörjades arbetet med att ordna ersättningslokaler och 
utrustning.

Måluppfyllelsen anses vara god med förbättringspotential. Utvecklingsarbete har 
påbörjats och färdigställts under året men inte gett resultat fullt ut. Utmaningar framöver 
är främst ranking i det lokala företagsklimatet samt kommunens sjukfrånvaro.

1.3 Analys av verksamheten

Kommunledningsförvaltning
I Borgholms kommun har ett intensivt förberedelsearbete pågått inför våren och 
sommarens många besökare. Flera projekt har genomförts för att rusta offentliga miljöer 
så som parker, lekparker, hamnar, badplatser, gator och gång- och cykelvägar. 
Kommunen samverkar med såväl näringsliv som föreningar för att öka trivseln för både 
bofasta och besökare.

Den nya organisationen trädde ikraft där samhällsbyggnadsnämnden ersattes med en 
myndighetsnämnd, miljö- och byggnadsnämnden och en gemensam förvaltning bildades 
av samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret, 
kommunledningsförvaltningen. Ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder överfördes till 
socialnämnden.

Principbeslut togs även om att återta den skattefinansierade verksamheten från BEAB 
under 2020 medan ansvaret för hamnverksamheten överfördes till kommunen under året.
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1.4 Viktiga händelser under året
Lekskeppet och lekutrustningen i Bäckmanska parken har varit uppskattat för såväl 
kommunens barnfamiljer, förskolor som besökare. Den nya aktivitetsparken och 
lekplatsen i Löttorp har under året blivit klara och används flitigt av både bofasta och 
besökare.

Upprustningen av Borgholm och Byxelkroks hamn har pågått under året. Ny 
toalettanläggning är upphandlad med placering vid Sjötorget i Borgholm. Ansvaret för 
hamnverksamheten överfördes till kommunen innan sommaren.

Hyreshuset vid Fröken Märtas väg, Rälla, blev klart med invigning och inflyttning den 31 
augusti. Samtliga lägenheter är uthyrda.

Borgholms Slott fortsätter att locka besökare. Under sommaren slogs rekordet för antal 
besökare under en och samma dag. Totalt uppskattas antal besökare vara fler än 
rekordåret 2017.

Utvärdering för beslut om markanvisning för nytt äldreboende vid Ekbacka pågår. 
Parallellt jämförs kostnader för alternativen blockhyra och att bygga i egen regi.

Åkerboskolan brann till stora delar ned den 13 augusti. Branden orsakades av ett 
blixtnedslag i skolans huvudbyggnad. Räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde 
begränsa spridningen. Genast påbörjades arbetet med att ordna ersättningslokaler och 
utrustning. Ersättningslokalerna är klara och slutbesiktigade och verksamheten planerar 
flytta in i mitten av september. Löpande kontakt och avstämning sker med 
försäkringsbolaget.

Kommunfullmäktige antog 2017-09-18 - Kulturplan Borgholms kommun -2020. Vision 
för kulturpolitiken i Borgholms kommun "Borgholm ska vara en levande kulturkommun 
året om. Kommunmedborgarna ska vara stolta över sin bygd och genom kulturen 
inspirera varandra till utveckling, idéer och engagemang.

Det har arbetats fram en handlingsplan för att förbättra Näringslivsklimatet i kommunen.

I mars implementerades Proceedo, ett inköps- och fakturahanteringssystem. Systemet 
används i samtliga verksamheter för inköp av varor samt för all fakturahantering inom 
kommunen. I och med implementeringen av systemet har ett arbete gjorts med att öka 
antalet e-fakturor som under december når 80 %.

Borgholms kommun har varit delaktig i SKRs projekt "Resursfördelning med fokus på 
prislappar" som riktar sig mot mindre norrlandskommuner. Internt i kommunen fortsätter 
arbetet med att förbättra budgetprocessen bland annat genom att skapa bra underlag för 
beslutsfattarna och öka möjlighet till delaktighet och politiska prioriteringar.

Borgholms kommun medverkar i ett utvecklingsprojekt, tillsammans med Sveriges 
kommuner och Regioner (SKR) och ett antal norrlandskommuner, som omfattar att 
utveckla budgetprocessen för små kommuner. Projektet pågår till hösten 2020.

1.5 Ekonomisk analys
Förvaltningen uppvisar en avvikelse på -2,2 mkr under perioden.

 Kommunfullmäktige har högre kostnader för arvoden än budgeterat. 
 Avvikelsen inom gata, park och hamnar avser extrabeställningar som kommunen 

har beställt och som inte ingår i ordinarie avtal.
 Fritidsverksamheten har under har haft lägre intäkter än budgeterat samt högre 

kostnad för badhusavtalet i och med indexuppräkning.
 Högre kostnader för kommunens fastighetsförvaltning beror på införande av ny 

debiteringsmodell för VA, så kallade lägenhetsekvivalenter, högre kostnad för 
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fjärrvärme än budgeterat, differens i elpris, samt att internhyra för köken inte 
kommer att fördelas ut under innevarande år. 

 Hyra av fastigheten Kamelen för socialförvaltning och arbetsförmedling ger för 
året ett underskott. Avtalet är uppsagt och upphör vid årsskiftet. 
Arbetsförmedlingen betalar sin del av hyra året ut och har därefter valt att inte 
hyra lokaler i kommunen för bokade besök.

 Inom kommunledning är det en tjänst som inte är budgeterad.
 Negativ budgetavvikelse på administrationen beror av högre driftskostnader än 

budgeterat för bland annat konsulttimmar kopplade till IT-system, posthantering 
och andra administrativa tjänster. Överskott återfinns vad gäller 
personalkostnader på grund av sjukskrivningar. Servicecenter visar nästintill en 
budget i balans.

 Tillväxteneheten har haft vakanta tjänster under perioden samt inte debiterats för 
interna kostnader från bygg- och planenheten. 

 Ekonomiavdelningen har under året haft lägre personalkostnader än budgeterat 
samt lägre kostnader för försäkringar och implementering av e-handelssystem.

 HR-avdelningen har generellt lägre kostnader än budgeterat, exempelvis inom 
annonseringskostnader för rekrytering, personalutbildning och övergripande 
personalutbildning. 

 IT-avdelningens underskott beror främst på ökade kostnader för licenser samt 
underhållsavtal.

 Interna intäkter är inte redovisade på plan- och bygg, vilket är förklaringen till 
den negativa budgetavvikelsen. Överföring av dessa medel kommer inte att 
göras. Vidare återfinns överskott på externa intäkter kopplade till större 
planprojekt och överskott kopplat till personal.

 Miljöenheten visar på en positiv budgetavvikelse beroende av högre intäkter för 
perioden än budgeterat. Den nya lagen gällande tobak ger ytterligare intäkter som 
inte var beräknat inför budget 2019.

 Underskottet på bostadsanpassningen beror av högre kostnader för 
bostadsanpassningsuppdrag än beräknat under perioden.

Ekonomisk sammanställning ansvar
 Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse

Total

1000 Kommunfullmäktige 846 1 187 -341

1010 Kommunstyrelse 76 979 77 306 -327

1011 Samlastning 1 198 -197

1012 Gata, park och 
hamnar 16 199 16 538 -339

1013 Fritid 7 523 7 720 -198

1015 Fastigheter -1 363 -57 -1 306

1016 Fastighetsfunktion 15 242 15 618 -375

1100 Kommunstab 6 010 6 760 -750

1101 Administration 5 937 6 079 -143

1102 Servicecenter 1 639 1 721 -82

1105 Tillväxtenhet 8 580 6 808 1 772

1110 Ekonomiavdelning 7 449 6 904 544

1112 IT- avdelning 1 491 2 452 -960
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 Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse

1120 HR-avdelning 8 188 6 678 1 510

1130 Plan- och byggenhet 695 1 678 -983

1135 Miljöenhet 3 017 2 520 497

1139 Bostadsanpassning 1 522 2 054 -532

1200 Sommarlovsaktiviteter 0 -2 2

1203 Lovaktiviteter 0 -7 7

Summa 159 954 162 155 -2 200

1.6 Nämndens mål
Nedan redovisas nämndens mål utifrån strukturen perspektiv, kommunfullmäktigemål, 
nämndens mål. De tre perspektiven är medborgare, organisation och hållbarhet. Både 
kommunfullmäktigemålen och nämndens mål är knutna till dessa perspektiv. 
Kommunfullmäktiges mål följs av nämndens mål med en bedömning om målet är uppnått 
(grön), delvis uppnått (gul) eller ej uppnått (röd). Vidare återfinns analys av målet. 
Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive nämndmål där utfall av nyckeltal som 
mäts visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive nyckeltal.

Medborgare

Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delaktighet, 
inflytande och lika möjligheter.

Medborgarens väg in ska vara enkel och tydlig

Nöjd inflytandeindex visar 44 för Borgholms kommun jämför med 39 för riket. 
Kommunen arbetar vidare med handlingsplan som togs efter satsningen "förenkla helt 
enkelt" och näringslivsstrategin. Införande av plattform för e-tjänster är genomfört samt 
även framtagandet av app för hänvisning. Utveckling av servicecenter, administrationen 
och e-tjänster har genomförts under året. Ny webbplats liksom fler e-tjänster kommer 
lanseras under nästkommande år vilket ytterligare kommer förbättra kommunikationen 
med medborgarna.

Medborgaren känner sig delaktig i kommunens utveckling

Målet anses vara uppnått. Detta baseras på att SCBs medborgarundersökning som visar 
att NII (nöjd inflytande index) ligger över riksgenomsnittet (44 jmf 39 för riket). Av 
mätta parametrar är det främst förtroende och påverkan som kan förbättra medborgarnas 
nöjdhet ytterligare. Kommunen ligger över snittet inom samtliga mätta parametrar.

Riktlinje för medborgardialog har fastställts under hösten 2019.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Nöjd-Inflytande-Index 39 44

 Hur god är kommunens webinformation till medborgarna 80 70

 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i 
kommunens utveckling?

60 50
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Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och 
myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir fler.

Borgholms kommun ska ha flest nystartade företag i länet

Under 2019 har vi haft 6,2 nystartade företag per 1000 invånare. Målvärdet var 5,2.

Senast 2022 ska kommunen nått topp 50 i Svenskt näringslivs ranking av 
företagsklimatet

Målet är inte uppnått, vid mätning utförd i början på 2019 ligger vi på plats 261. Under 
2019 har en handlingsplan för bättre företagsklimat beslutats. handlingsplanen innehåller 
13 aktiviteter som är kopplade till två strategier

 Förbättrat bemötande och service till våra företag
 Utveckling av vårt sätt att informera och kommunicera med våra företag

Senast 2022 ska kommunen nått topp 3 i jämförelse med kommuner med 
dominerande säsongsvariationer i svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet

Under 2019 var Borgholms kommun på plats 15. En handlingsplan är upprättad och 
beslutad, aktiviteter är igång. Samtliga aktiviteter bottnar i två strategier

 Förbättrat bemötande och service till våra företag
 Utveckling av vårt sätt att informera och kommunicera med våra företag

Senast 2022 ska kommunen nått topp 25 i SKRs undersökning av 
myndighetsverksamheten.

Målet anses vara delvis uppnått. Resultat och ranking avseende 2019 presenteras i mitten 
av april 2020. Jämfört med 2018 så har Borgholms kommun ett förbättrat omdöme inom 
samtliga områden förutom brand.

Inom serveringstillstånd var Borgholms kommun på plats 14 under 2018 vilket till stor 
del bygger på kundkommunikation. Under hösten kommer det genomfördes det övningar 
i kundbemötande samt en inspirationsföreläsning i "arbetsglädje" som är en del i 
kundbemötande.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Antal nya företag som har startats per 1 000 invånare i 
kommunen

5,2 6,2

 Utföra 100 företagsbesök under 2019 100 103

 Ska vara bland de 200 bästa inom svenskt näringslivs ranking 
inom det lokala företagsklimatet

200 261

 Sammanfattande omdöme om kommunens service för 
företagen (NKI)

70 74

125



Kommunstyrelse
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Årsbokslut 2019
Borgholms Kommun  8

Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för att leva, 
verka och bo i hela kommunen året runt.

Skapa god kommunikation med kommunens medborgare och andra 
servicefunktioner

Målet är delvis uppnått. Enligt SCB:s medborgarundersökning upplever medborgarna att 
kontaktmöjligheterna är goda, 60 jämfört med 48 för riket och information får också ett 
godkänt resultat 56 jämfört med 53 för riket. Nöjd medborgarindex (NMI) mäter bland 
annat bemötande och tillgänglighet och här får kommunen också ett bra omdöme 59 
jämfört med 55 för riket.  Arbetet med digitalisering har inte utvecklats i den takt som 
beslutats utan förväntas få effekt först under 2020.

Borgholms kommun ska skapa möjlighet för fiber till samtliga medborgare

Målet anses vara delvis uppnått. Utbyggnaden av fiber pågår och i Borgholms tätort var 
det färdigställt innan halvårsskiftet. Parallellt pågår utbyggnaden av fiber i sin slutfas i 
övriga delar av kommunen. Arbetet fortsätter under 2020.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via 
telefon som får ett direkt svar på enkel fråga

50 40

 Andel ärenden som inkommer via e-tjänst 50 % 30 %

 Minst 75 % av kommunens hushåll ska ha möjlighet att ansluta 
sig till fiber.

75 % 50 %

Organisation

Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där 
medarbetarna bidrar till utveckling

Medarbetarna är nöjda med sin arbetssituation genom delaktighet, engagemang och 
personlig utveckling

Målet är delvis uppnått, Sjukfrånvaron är fortsatt för hög.

Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2019-2021 är framtagen. Arbetet är långsiktigt och 
full effekt förväntas uppnås först under 2021.

Den mindre medarbetarundersökningen är genomförd och arbetet med verksamheternas 
handlingsplaner pågår ,  Både medarbetarindex såväl som ledarindex är på samma nivå 
som föregående år. Här kan nämnas att omsättningen på chefer har varit hög vilket kan ha 
påverkat svaren.

Borgholms kommun arbetar kontinuerligt med att upplevas som en attraktiv medarbetare, 
bland annat genom förbättring av processer som underlättar samt höjer kvaliteten i 
arbetet, Friskvårdsbidrag för att stimulera till träning och hälsa. Även ökat antal 
hälsofrämjande aktiviteter, ledarutvecklingsprogram och att varje medarbetare har en 
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tydlig befattningsbeskrivning förväntas ha en positiv effekt. Under hösten planeras fler 
aktiviteter för att stärka ledar- och medarbetarskapet.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel tjänster som annonseras inom 
kommunledningsförvaltningen är på 100 %

100 % 100 %

 Andel verksamheter som har mål och handlingsplan avseende 
jämställdhet och mångfald.

100 % 100 %

 Förbättra Medarbetarindex mot fg mätning  Lika

 Förbättra Ledar-index mot fg mätning  Lika

 Kommunens totala sjukfrånvaro 5 % 7,6 %

Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig 
organisation

Verksamheten är effektiv och ändamålsenlig

Målet anses vara delvis uppnått. Flertalet aktiviteter som syftar till att på olika sätt 
effektivisera verksamheten pågår. Utbildningar av chefer kopplat till mål-, resultat- och 
löneprocessen är planerad till september 2019. I samarbete med SKR arbetar Borgholms 
kommun med att förbättra budgetprocessen genom bättre förplanering och tidigarelagt 
budgetbeslut så att verksamheten får bättre förutsättningar för anpassning. På flertalet 
enheter pågår genomlysning av arbetet för att se hur detta kan bli mer effektivt och 
ändamålsenligt.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Varje medarbetare ska ha haft mål- resultat och lönedialog med 
tillhörande utvecklingsplan

100 % 97,5 %

  Kartlaggning av kommunens processer 10 4

 E-blomlådan, förbättring mot fg år  
Oförändrat

Hållbarhet

Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en ansvarsfull 
samhällsutveckling.

Verksamheten ska arbeta för minskad användning av fossila bränslen

Målet anses vara uppnått. Utbyte av bilar görs kontinuerligt till el-drivna fordon. Under 
2019 levereras 6 st nya elbilar som ersätter tidigare diesel-drivna fordon. Även 
laddhybrider har införskaffats i enighet med målet att minska användningen av fossila 
bränslen. Borgholms kommun klimatkompenserar numera för flygresor. En ny miljö- och 
hållbarhetsstrategi har antagits och nu utarbetas ett handlingsprogram, vilket möjliggör ett 
förbättrat arbete med att minska användningen av fossila bränslen i kommunens 
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verksamheter. Vi arbetar också för att möjliggöra etablering av biogasmack och därmed 
avsättning för lokal biogasproduktion.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel flygresor i förhållande till annat res-sätt.  Lika

 Andel miljöbilar 35 22

Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god 
ekonomisk hushållning, långsiktighet och stabilitet.

Verksamheten ska arbeta för att bibehålla alternativt öka arealen våtmarker och 
ängsmarker

Baltic Blue Growth och de sammankopplade LOVA-projekten slutredovisades i maj och 
avvaktar slututbetalning. Kompletteringar är insända enligt begäran angående LONA-
projekten. Inledande möten och diskussioner om LOVA LRF "från strategi till åtgärd." 
Områden är utpekade för vidare utredning i LONA.

VA-planens arbetsversion (inte den antagna 2013) innehåller ett utökat avsnitt om 
dagvattenhantering, inklusive en påbörjad Dagvattenpolicy. Den nya versionen av VA-
planen planeras vara klar samtidigt som den nya översiktsplanen.

Arbete pågår att hitta lämpliga områden för dagvatten-hantering i tätbebyggt område. 
Områdena illustreras och beskrivs i VA-planens dagvattenavdelning. Anläggning eller 
projektering är påbörjad på flera platser, (Lilla Triangeln, Tallen och Göta-Freja-
området).Fokus främst på Borgholm-Köpingsvik men även Löttorp.

Verksamheterna ska ha energieffektiva fastigheter

Målet anses vara uppnått. Borgholms kommun arbetar successivt med att reinvestera i 
energieffektiv teknik inom värme, ventilation och styrning. Vid nybyggnation gäller de 
riktvärden som minst anges i Boverkets byggregler, BBR eller bättre (Miljöbyggnad 
silver). Kommunen kommer hösten 2019 att delta i EU-projektet ANM- Öland med 
målsättning att skapa lokal elförsörjning genom exempelvis solpaneler och minskad 
energiförbrukning med hjälp av den senaste tekniken inom styr och regler. Under 2019 
har ytterligare laddstationer för kommunens elbilar installerats inom ramen för 
"Klimatklivet". Prognosen för helåret är att målet kommer vara fortsatt uppnått.

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt

Arbete pågår avseende en budget i balans, genom olika åtgärder, framförallt inom 
socialnämnden. Siffror avseende 2018 för standardkostnadsavvikelse visar att avvikelsen 
inom IFO fortsätter att öka, 85% jämfört med 80% under 2017. I övrigt ligger även 
förskolan över standardkostnad (22%) medan grundskola, fritidshem och äldreomsorg 
uppvisar mindre avvikelser. Inför budget 2020 tillämpas en budgetmodell med 
utgångspunkt från tekniska ramar, dvs vad verksamheten borde kosta utifrån demografi 
mm.

Nyckeltal Målvärde Utfall
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Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel våtmarker och ängsmarker bibehålls eller ökar  Lika

 Minskad energianvändningen 50 % 50 %

 Referenskostnad för verksamheter inom kommunstyrelsens 
område

 
Uppnått

 Ökad avtalstrohet jämfört med föregående år  
Uppnått

1.7 Personaluppföljning
Arbetad tid motsvarande årsarbetare under december 2019 är 78,9 årsarbetare, jämfört 
med 45,9 årsarbetare vid samma period föregående år. Ökningen förklaras av beslutad 
omorganisation samt återbesättning av vakanta tjänster.

Arbetad tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Antal 
årsarbetare 
2018

116,4 74,8 84,2 80,8 87,3 79,4 57,3 64,7 62,9 66,8 65,1 45,9

Antal 
årsarbetare 
2019

101,3 97,3 102,6 99,2 105,3 93,3 88,3 98,3 107,2 117,1 104,5 78,9

Nedan redovisas fyllnad- och övertidstimmar för 2019 samt för 2018. Antal 
övertidstimmar för perioden är 16  jämfört med 91 timmar för övertid föregående år.
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Arbetad tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Övertid 2018 18 25 22 30 17 24 55 27 38 24 29 91

Fyllnadstid 2018 11 2 7 10 4

Övertid 2019 10 43 47 29 74 45 41 69 13 7 18 16

Fyllnadstid 2019 9 5 8 9 9 2 4 0

Sjukfrånvaron går ner något jämfört med föregående månader. Trots detta är nåvån högre 
än december 2018, 4,38 jämfört med 3,71.

Sjukfrånvaro Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Sjukfrånvaro 2018 4,36 6,58 4,42 3,46 2,04 2,67 2,17 2,56 3,97 6,44 4,38 3,71

Sjukfrånvaro 2019 4,75 4,84 4,11 3,91 4,39 3,48 4,38 5,31 7,18 5,25 6,30 4,38

 

1.8 Framtid
 Framtidens äldreboende och konkretisering av projektet fortsätter enligt plan. I 

beslutsunderlag finns alternativen att bygga själv, extern entreprenad samt 
Riksbyggen koncept med kooperativa hyresrätter. 
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 Intensifiera arbetet med konkretisera detaljplanerna i Stora Rör, Solberga och 
Rosenfors.

 Planera för att återföra den skattefinansierade verksamheten i BEAB till 
kommunen

 Planering för prioriterade samverkansområden med Mörbylånga kommun.
 Kommunens satsning i Borgholms Slott tillsammans med Statens Fastighetsverk 

fortsätter. Bland annat planeras att öka tillgängligheten genom att bygga en hiss.
 Borgholms kommun har fått EU-bidrag för att medverka i energiförsörjnings- 

och energieffektiviseringsprojekt Active Network Management For All 
(ANM4L). Projektgruppen har haft ett två inledande möten med målsättning att 
ta fram lämpliga avgränsningar. Officiell projektstart med arbetsnamnet ANM-
Öland, kommer att ske i januari 2020. Medarbetare i fastighetsavdelningen och 
Borgholm Elnät kommer att delta.

 I projekt nybyggnation Åkerboskolan bildades en projektgrupp med uppdrag att i 
fas 1 ta fram en behovsanalys för den nya skolans funktionsprogram. 
Förutsättningarna har förändrats något i och med branden i skolan. Konsultfirman 
Projekthuset har fått i uppdrag att i fas 2 konkretisera funktionsprogrammet 
tillsammans med verksamheten.

 Upprustningsprojekten av hamnar i Borgholm och Byxelkrok fortsätter enligt 
planerad etappindelning.

 Fortsatt rustning av kommunens lekparker efter sommaren. Parkerna i 
Bäckmanska parken och Löttorp är klara. Framtid Borgholm delfinansierar 
hälften av etapp 2 av belysningen i Bäckmanska parken. Lekparken i Rosenfors, 
Borgholm pågår enligt plan och klar i december.

 Fortsätta bevaka de områden där det finns möjlighet att söka statsbidrag.
 Förebyggande åtgärder på fastigheter för att undvika skador och akuta insatser. 

Bland annat görs en total översyn av tak- och  avvattningssystemen och utbyte till 
självrensande lövutkast på stuprör, så kallade "Lövis". 

 Planera för ersättning av hyrda förskolepaviljonger i Gärdslösa samt upprustning 
av förskola och fritids.
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1 Inledning

1.1 Så här läser du vårt bokslut
Årsbokslutet sammanställs av ekonomiavdelningen och är till för att politiker, 
kommuninvånare och andra intressenter ska kunna få insikt i kommunens verksamhet och 
ekonomi. Årsbokslutet är indelat i fyra kapitel.

Kapitel 1 – Introduktion och inledning

Introduktionen är den du läser nu. Här redovisas fakta om kommunen och kommunens 
organisation. Här redovisas också några av årets viktigaste händelser.

Kapitel 2 – Förvaltningsberättelse

Andra kapitlet innehåller förvaltningsberättelsen, här hittar du en sammanfattande 
uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunens styrmodell samt de 
övergripande strategiska mål som kommunfullmäktige beslutat presenteras. Efter det 
följer ett personalekonomiskt bokslut. Kapitlet avslutas med en avstämning av de 
finansiella målen samt en sammanfattande finansiell analys.

Kapitel 3 – Kommunens verksamheter

Under kapitel tre återfinns en kort sammanfattning av hur kommunen bedrivit sina olika 
verksamheter under 2018. Verksamheterna beskrivs under respektive bilaga: 
kommunstyrelsen, Borgholms slott, socialnämnden, utbildningsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och överförmyndare.

Varje bilaga inleds med en kort beskrivning av nämndens verksamhet, viktiga händelser 
under året samt en beskrivning av måluppfyllelse och nämndens ekonomi. Varje del 
innehåller en tabell där året i siffror redovisas.

Kapitel 4 – Kommunens räkenskaper

Sista kapitlet innehåller kommunens räkenskaper.

1.2 Fem år i sammandrag
 

 2019 2018 2017 2016 2015

Antal kommuninvånare 1 nov 10 845 10 890 10 859 10 860 10 658

Flyttnetto 59 83 18 335 61

Födelsenetto -34 -68 -93 -88 -76

Kommunen

Skatte- och utjämningsbidrag 
(mkr) 676 665 650 651 587

Nettokostnader i % av skatter 
och bidrag 99% 97% 98% 90% 95%

Nettokostnader tkr/inv 63 60 59 54 52

Finansnetto (mkr) 6,4 5,2 0,4 0,7 2,1

Årets resultat (mkr) 4 18 12 67 29

Eget kapital (mkr) 267 263 251 239 167

Eget kapital tkr/inv 25 24 23 22 16
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 2019 2018 2017 2016 2015

Totala skulder (mkr) 399 394 384 378 432

varav långfristiga (mkr) 264 264 263 261 271

Skuld per invånare (tkr) 37 36 35 35 40

Likvida medel (mkr) 22 78 69 59 109

Soliditet 39% 39% 38% 38% 27%

Antal tillsvidareanställda 901 908 927 876 833

Antal årsarbetare inkl visstid o 
timanställda 882 896 907 866 813

Löner och ersättningar (mkr) 488 482 473 448 398

Nämndernas utfall mot budget 
(tkr)

Socialnämnden -17 695 -12 269 -15 823 1 049 -320

Utbildningsnämnden -1 828 1 986 -8 864 1 029 1 954

Kommunstyrelsen -2 201 1 396 2 950 33 765 836

Borgholms Slott 3 022 2 177 1 762 773 33

Miljö- och byggnadsnämnden 146 -911 595 2 202 -552

Bostadsanpassning -120 161 -1 205 -49

Revision 4 165 0 0 2

Överförmyndare -233 -699 -1 309 -803 -8

Allmänna val 69 -80 -4 0 -18

-18 715 -8 356 -20 532 36 810 1 877

Kommunkoncernen

Årets resultat (mkr) 24 31 22 86 36

Eget kapital (mkr) 389 372 341 325 236

Soliditet i % 25% 25% 23 % 23% 18%

Skattesats 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9

varav

Borgholms kommun 21,58 21,58 21 58 21,58 21,58

Region Kalmar 11,37 11,37 11,37 11,37 11,37

Begravningsavgift 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41

Medlemsavgift i Svenska 
Kyrkan 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54

 

1.3 Kommunalrådet har ordet
2019- ett år med rekordinvesteringar

2019 visar vi ett svagare resultat än de senaste åren främst på grund av att vi valt att 
skriva av en gammal fordran på migrationsverket på ca 14 mnkr. Årets resultat innebär ett 
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överskott på 4,1 mnkr, vilket motsvarar 0,6 procent av skatteintäkter/bidrag.

Under 2019 har kommunen investerat mer än någonsin, 80 mnkr har vi investerat utan att 
ta upp några lån! Vi har fortsatt investera i våra verksamhetslokaler till gagn för såväl 
personalens arbetsmiljö som för våra medborgare. Som exempel kan nämnas den fortsatta 
upprustningen av Ekbacka där bland annat daglig verksamhet flyttat in i nya lokaler, 
renoveringen av Näktergalen i Runsten för korttidsboende och nya Skogsbrynets förskola. 
Vi har också påbörjat planeringen av 80 nya platser för särskilt boende på 
Ekbackaområdet.

Vi har dessutom för första gången på drygt 30 år byggt hyresrätter. 10 lägenheter stod 
inflyttningsklara efter sommaren i Rälla. Det pågår en stor satsning på utbyggnaden av 
Byxelkroks hamn och upprustningen av yttre hamnen i Borgholm. I Stora Rör har nya 
”Kalles brygga” kommit på plats. Vår satsning på lekplatser fortsätter och under året har 
nya lekplatser i Bäckmanska parken och Löttorp invigts till glädje för våra yngsta. Vid 
Sjöstugan byggdes strax före högsommaren en permanent brygga och på Sjötorget 
färdigställdes en ny offentlig toalett.

Våra satsningar möjliggör också att besöksnäringen utvecklas ytterligare. Vi är redan idag 
en väldigt attraktiv destination. Ett kvitto på detta är utvecklingen av antalet registrerade 
gästnätter på Öland som nu ökat till ca 1,4 miljoner. Att vi är det bästa resmålet visar 
mätningen ”semestra i Sverige”, där vi hamnar i topp, i fem kategorier.

Vi är inte bara solens och vindarnas ö utan musikens Ö där konserter har avlöst varandra 
hela sommaren och mycket tack vare vårt näringsliv. Borgholms slott har besökts av 
110 000 besökare. Nu siktar vi vidare på att utveckla slottet och dess verksamhet utifrån 
den nya utvecklingsplanen tillsammans med Statens Fastighetsverk - ”mot nya höjder”.

En satsning som vi är särskilt nöjda med, är att vi bjöd våra ungdomar på avgiftsfritt 
sommarkort. Det användes flitigt för att åka till sommarjobb, kompisar och för att njuta 
av sin ledighet. Våra satsningar ger resultat!

Våra verksamheter fortsätter också att leverera bra kvalitet. Vi är återigen den bästa 
skolkommunen i länet och tillhör det absoluta toppskiktet i landet enligt Lärarförbundets 
rankning. Vår omsorg om de svagaste är i toppklass vilket vi ser i mätningarna av nöjdhet 
hos omsorgstagarna inom äldreomsorgen och omsorgen för funktionsnedsatta.

Vi ska också glädjas åt förbättringarna som SCB:s undersökning visar när våra 
medborgare bedömer tre olika index: nöjd medborgarindex, nöjd regionindex och nöjd 
inflytandeindex. Fler och fler rekommenderar vår kommun som bosättningsort. Vi jobbar 
för fullt med att ge fler möjlighet att leva, bo och verka i vår kommun. Våra planer för 
Stora Rör där vi möjliggör för över 100 byggrätter och för nya verksamheter i Rosenfors 
har högsta prioritet räknar vi med att anta under 2020.

Extra stolta är vi alla över den kraftsamling och den gemenskap som visades i samband 
med branden på Åkerboskolan. Jag vill särskilt hylla all personal på skolan, 
fastighetsavdelning, vårt lokala näringsliv och alla andra inblandade som gjorde det 
möjligt att bygga upp den tillfälliga skolan på tre-fyra veckor. Under hösten har arbetet 
med att bygga en ny och modern skola påbörjats och allas vår förhoppning är att den står 
klar lagom till höstterminen HT2021.

Vårt långsiktiga arbete med att förbättra vårt näringslivsklimat fortsätter. En viktig input 
står vårt engagerade näringslivsråd för. Deras synpunkter tillsammans med den pågående 
insatsen där vi ringer alla våra företag för att hämta in input för att förbättra 
företagsklimat kommer att ge oss förbättringsförslag. Nu måste vi alla göra vårt yttersta 
för att avancera i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet.

Borgholms kommun satsar vidare på att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Vi fortsätter 
satsningen på heltid som norm och nu måste vi intensifiera arbetet med att ta bort delade 
turer. Kompetensförsörjning är oerhört viktig för att klara framtidens välfärd och vi ska 
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kännetecknas av hög delaktighet hos våra medarbetare och med gott ledarskap. Vi måste 
arbeta vidare för att höja frisktalet bland medarbetare genom bland annat satsning på 
närvarande chefer, friskvård och hälsoinspiratörer. Våra medarbetare är vår absolut 
viktigaste resurs och nu måste vi få effekt av våra satsningar.

Att ta ansvar för ekonomin är en förutsättning för att kunna bedriva en verksamhet av god 
kvalitet som är uthållig över tiden. Det ger också en beredskap för att hantera 
demografiska utmaningar framöver. Vi vet att vi har ett stort investeringsbehov under de 
kommande åren och för det är ekonomiska överskott nödvändiga. Kommande år måste vi 
arbeta ännu mer intensivt med vår ekonomi och ha en strikt budgetdisciplin. Tillsammans 
måste vi hitta effektiviseringar och ha nyfikenheten att pröva nya vägar att lösa vårt 
uppdrag. Äldreomsorgen och omsorgen funktionsnedsatta kan fungera som föredöme för 
oss alla då de skärskådat sin verksamhet för att hålla sin tilldelade budget.

Jag vill slutligen rikta ett stort och innerligt Tack till alla invånare som medverkar till att 
utveckla kommunen och naturligtvis till kommunens medarbetare som åter igen 
genomfört ett fantastiskt arbete dygnet runt för så många. TACK!

1.4 Kommunchefen har ordet
Nu när vi lägger 2019 bakom oss kan vi summera alla fina prestationer under året för att 
dels effektivisera verksamheten dels för att nå många av de uppsatta målen. Det gångna 
året visar åter upp ett positivt ekonomiskt resultat trots utmaningar inom främst omsorgs- 
och utbildningsverksamheterna men också inom kommunstyrelsens ansvarsområden. Ett 
särskilt tack till alla medarbetare som har gjort det möjligt att minimera underskotten i 
verksamheterna. Vårt arbete ger oss möjligheter att klara av vårt uppdrag framöver. För 
att klara nödvändiga investeringar måste vi fortsätta effektivisera vår verksamhet och 
hitta nya sätt att jobba.

Nu har jag haft förmånen att jobba här drygt två år och jag är stolt över få göra det 
tillsammans med våra medarbetare som gör Sveriges viktigaste jobb, att leverera 
välfärdstjänster till våra medborgare.

Borgholms skolor fortsätter att utmärka sig och är fortsatt länets bästa skolkommun på 17 
plats i riket enligt lärarförbundets undersökning. Detta ska vi alla glädjas över och är 
också viktigt när vi ska marknadsföra Borgholm som boendekommun för barnfamiljer.

2019 var också ett år där vi kunde se hur viktigt det är att vi alla hjälps åt. Precis före 
skolstart i augusti brann Åkerboskolan ner. Något som berörde oss alla djupt inte minst 
lärare och barn i våra norra kommundelar. Men tack vare att alla arbetade tillsammans, 
från kommunens alla verksamheter, kunde skolan börja i tid och inom bara några få 
veckor fanns tillfälliga lokaler på plats. Nu ska vi se till att vi får en ny permanent skola 
som vi alla kan vara stolta över kommer på plats så snart som möjligt.

Tillsammans med Borgholms hälsocentral har socialförvaltningen fortsatt utveckla vårt 
”hemsjukhus” för att ge våra medborgare en bra och trygg vård på hemmaplan. Enligt 
våra undersökningar är 96% nöjda med hemtjänsten och 89% med omsorgen på våra 
särskilda boenden, vilket är oerhört glädjande. Invånarna känner sig också trygga här, 
återigen tryggast i hela Södra Sverige, enligt Polisens Trygghetsmätning. Detta är 
ytterligare anledningar till att vilja bo och leva i vår kommun.

Under hösten har vi bland annat påbörjat att planera både nytt särskilt boende och LSS-
boende vilket är högt efterfrågat då nuvarande lokaler är gamla och inte alltid 
ändamålsenliga.

Vad gäller företagsklimatet har vi tagit små steg i rätt riktning att bli topp 50 bland 
Sveriges kommuner. Dessvärre syns det inte i årets mätning där vi har tappat 23 platser 
till plats 261 men jag är övertygad om att våra insatser kommer att bära frukt inom några 
år. Det märks inte minst i löpande insikt där vi mäter hur nöjda företagen är med den 
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service vi levererat under året och i våra företagskontakter. Men nu måste vi alla hjälpas 
åt för att våra många företag ska kunna få ännu bättre service.

I samband med valet till EU-parlamentet hölls återigen (senast 2009) en rådgivande 
folkomröstning om Öland skulle bli en kommun. Resultatet var otvetydigt, Borgholm och 
Mörbylånga skulle fortsätta vara två kommuner, Därefter gavs uppdrag från de båda 
kommunerna att utöka samarbete för att klara framtidens utmaningar. Ett resultat av detta 
var att IT-avdelningen flyttades till Ölands kommunalförbund, med samma uppdrag som 
tidigare att serva de två Ölandskommunerna. Under de närmaste åren kommer vi 
säkerligen se fler samarbetsområden och en hel del kommer att uppstå från initiativ från 
verksamheterna.

De första stegen har också tagit till att flytta tillbaka de skattefinansierade verksamheterna 
från BEAB till kommunen så bolaget kan renodla sin verksamhet och vi kan fortsätta 
utveckla vår verksamhet tillsammans.

Under kommande år ska vi tillsammans med vår personal hitta arbetssätt för att minska 
sjukfrånvaron och bli en ännu attraktivare arbetsgivare. Att våra medarbetare mår bra och 
trivs ligger högst på dagordningen då de är vår viktigaste resurs. Det är viktigt att ha kul 
på jobbet och vad är roligare än en fest på slottet. Som arbetsgivare är det tacksamt att ha 
engagerade medarbetare och det representerar verkligen det fantastiska gänget i 
TRIKUMO.

1.5 Viktiga händelser
2019 inleddes den nya mandatperioden med en ny majoritet bestående av 
socialdemokraterna, centerpartiet och vänsterpartiet. Samtliga förtroendevalda erhöll en 
grundutbildning om hur kommunen fungerar.

Den nya organisationen trädde ikraft där samhällsbyggnadsnämnden ersattes med en 
myndighetsnämnd, miljö- och byggnadsnämnden och en gemensam förvaltning bildades 
av samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret, 
kommunledningsförvaltningen. Ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder överfördes till 
socialnämnden.

Principbeslut togs om att återta den skattefinansierade verksamheten från BEAB under 
2020. Ansvaret för Hamnverksamheten överfördes till kommunen innan sommaren.

Under 2019 höll de båda Ölandskommunerna en folkomröstning om "Öland en 
kommun?" där beslutet blev att ha kvar de två kommunerna. Uppdrag gavs härefter att 
utöka samarbetet mellan kommunerna.

Under våren beslutade fullmäktige att låta bygga en ny modern skola I Löttorp Strax före 
höstterminens start, den 13 augusti, bröt en kraftig brand ut på Åkerboskolan och stora 
delar av skolan totalförstördes. Trots detta och tack vare att alla hjälptes åt kunde eleverna 
börja skolan som planerat och efter några veckor var paviljonger på plats i väntan på en 
ny skola.

Under våren beslutades om en ny utvecklingsplan för slottet ("mot högre höjder") som 
bland annat ska ge bättre tillgänglighet till andra våningen.

Summeringen efter året kvartalet visar stor aktivitet i kommunens investeringar.

 Hyreshuset vid Fröken Märtas väg, Rälla, blev klart med invigning och 
inflyttning den 31 augusti. Samtliga lägenheter är uthyrda.

 I hamnen i Byxelkrok fortsätter utbyggnaden och i Stora Rör har "Kalles brygga" 
till förmån för den nya flytbryggan för småbåtar kommit på plats.

 Etapp 1 av renoveringen av Borgholms yttre hamn färdigställdes under hösten.
 I projekt fasta badbryggor blev bryggan Sjöstugeviken klar inför badsäsongen. 

138



Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Årsbokslut 2019
Borgholms Kommun  8

Projektet omfattar etappvis 4 bryggor i Borgholm och Köpingsvik.
 Nya Skogsbrynet förskola är färdigställd och slutbesiktigad.
 Bäckmanska parken har den nya lekparken färdigställts under våren med ny 

belysning vid lekpark och gångstråk.
 Kulturskolan är klar med fasadbelysning, stenläggning och konstnärlig 

utsmyckning. Kulturskolan har idag cirka 300 elever i musik, dans och teater med 
mera.

 Renoveringen av Ekbackas äldre del har kommit in i slutfasen med plats för 
daglig verksamhet, omklädningsrum för personal med mera. Även byte av 
stammar, fasaden, fönster och dörrar har underhållits i fastigheten som byggdes 
1892.

 I Runsten har Näktergalen färdigställts för att inhysa socialförvaltningens 
verksamhet.

 I Triangeln har en dagvattenanläggning färdigställts.
 Ny toalett på sjötorget har byggts under hösten.
 Förstudie för nytt äldreboende om 80 platser vid Ekbacka har påbörjats.

1.6 Organisation
Kommunen ansvarar för en stor del av den allmänna samhällsservicen. Bland de 
viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Borgholms 
kommun styrs av förtroendevalda som valts av kommunens medborgare. Deras uppgift är 
att representera folket i kommunen och ange riktningen för kommunens verksamheter och 
kommunens utveckling.
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Kommunpolitiker är uppdragsgivare
Det är de förtroendevalda i Borgholms kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 
nämnder som är ytterst ansvariga för hela den kommunala verksamheten. De 
förtroendevalda bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet samt beslutar om 
reglementen, förordningar, policy och strategier. De styr kommunen genom att ge 
uppdrag, sätta upp mål samt ge resurser till de olika verksamheterna ur kommunens totala 
budget.

Kommunanställda är verkställande
Det är de anställda; tjänstepersoner, medarbetare och chefer som i praktiken genomför 
kommunens verksamhet. De ansvarar för att politiskt fattade beslut följs och utförs i det 
dagliga arbetet. De hanterar frågor om ekonomi, kvalitet, planering och arbetsledning. De 
anställda ansvarar också för att ta fram underlag för politiska beslut, följa upp 
verksamheterna och att redovisa detta tillbaka till uppdragsgivarna - de förtroendevalda.

Lagar och regler
Flera lagar styr kommunens verksamheter. Kommunallagen och regeringsformen reglerar 
kommunens organisation, ansvarsområden och skyldigheter. Därutöver finns det flera 
andra lagstiftningar som styr kommunens verksamheter, till exempel socialtjänstlagen, 
skollagen, plan- och bygglagen samt miljöbalken.

Kontroll, tillsyn och revision
Kommunens verksamhet granskas bland annat av tillsynsmyndigheter. Dessutom har alla 
kommuner en egen revision. Revisorerna har till uppgift att granska kommunens 
verksamhet varje år utifrån såväl effektivitet som ekonomi.

2 Förvaltning

2.1 Styrmodell
En styrmodell beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs. Syftet med 
en styrmodell är att ange den politiska viljeinriktningen, att skattepengarna hanteras på 
bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås och att god ekonomisk hushållning 
säkerställs. Det är viktigt att det finns ett klart samband mellan de resurser som används, 
den verksamhet som bedrivs och de resultat som ska uppnås.

Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från visionen 
till det dagliga arbetet i verksamheterna. Organisationer styrs inte bara av modeller och 
dokument. Styrningen påverkas också av organisationskultur, värderingar och attityder. 
För att styrmodellen ska få önskad effekt är det viktigt att kommunens gemensamma 
värderingar genomsyrar verksamheterna.

I början av 2018 beslutades en ny styrmodell i kommunfullmäktige. Styrmodellen utgår 
från kommunens vision och kärnvärden och omfattar målstyrning, planering och 
uppföljning. Mål- och resultatstyrning förutsätter ett samband mellan mål och 
verksamhetens aktiviteter. Den nya styrmodellen omfattar en förändrad budgetprocess 
med beslut av budgetramar i juni för att förvaltningarna från juni till november ska arbeta 
fram verksamhets- och aktivitetsplaner. Verksamhets- och aktivitetsplanen ska påvisa hur 
respektive förvaltning arbetar för att uppnå de av kommunfullmäktige uppsatta mål.
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Borgholmsmodellen
Borgholms kommuns budgetmodell baseras inte på traditionella 
nämnder/förvaltningar/styrelser utan är fördelad på verksamhetsnivå som äldreomsorg, 
grundskola samt fritid med flera.

Beräkningarna utgår från referenskostnad, tidigare kallad strukturårsjusterad 
standardkostnad, det vill säga det statsbidrag kommunen får för att bedriva 
verksamheterna. Referenskostnaden tar hänsyn till demografi och social sammansättning 
av kommunen. Referenskostnad finns att tillgå för vård och omsorg, barnomsorg samt 
skola. Modellen genererar medel för att kunna bedriva respektive verksamhet på en nivå 
som motsvarar riksgenomsnittet med hänsyn till sociala och demografiska olikheter. Vill 
kommunen utöka servicegraden samt göra riktade satsningar sker det genom politiska 
prioriteringar, exempelvis omfördelning från andra verksamheter.

Vision
Visionen är antagen av kommunfullmäktige och svarar på vart kommunen vill föra 
organisationen. Den har ett långsiktigt perspektiv och kan sträcka sig över flera 
mandatperioder.

Kommunens vision är:

"Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något som vi är 
stolta över. Nu och för framtiden." 

Kommunens gemensamma värderingar är: 

Välkomnande Våra uppdrag kommer från medborgarna. Det är viktigt att vi lyssnar, att 
vi är tillgängliga och att vårt bemötande alltid sker på ett korrekt och professionellt sätt. 
Oavsett ärende ska våra medborgare och besökare känna att de blivit sedda och 
respekterade. 

Utvecklande Vi försöker alltid hitta möjliga lösningar och skapa förbättringar i vårt 
dagliga arbete. Ledarskap som främjar utveckling, både personligt/individuellt och inom 
verksamhetsområdena, ska uppmuntras. Ett positivt synsätt smittar av sig och skapar 
både trivsel och förutsättningar för utveckling. 

Tillsammans Genom samarbete inom kommunen ökar vår tillväxt och attraktionskraft. 
Därför är det viktigt att vi gemensamt skapar en känsla av samhörighet, där varje 
medborgare vill och kan bidra till kommunens utveckling. Vi är alla ambassadörer för 
den verksamhet vi arbetar i och vi är alla ansvariga för en del av helheten. Enskildas 
samt arbetsgruppers goda exempel ska lyftas fram. Tillsammans bygger vi en 
framgångsrik kommun som vi alla är stolta över. 

God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. För 
verksamheten ska det anges mål och riktlinjer och för ekonomin ska det anges de 
finansiella mål som är av betydelse för att uppnå en god ekonomisk hushållning.

Utifrån Borgholms kommuns vision har kommunfullmäktige beslutat om övergripande 
strategiska mål utifrån perspektiven medborgare, företagande, medarbetare, ekonomi 
samt miljö och kultur. Utifrån de strategiska målen har respektive nämnd beslutat om 
nämndsmål.

I bokslutet utvärderas måluppfyllelsen för respektive perspektiv. Nämndernas 
måluppfyllelse redovisas på en övergripande nivå i respektive verksamhetsberättelse.

141



Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Årsbokslut 2019
Borgholms Kommun  11

Uppföljning av kommunfullmäktigemål
I delårsbokslutet görs en uppföljning av kommunfullmäktiges mål som fastställdes i 
Verksamhetsplan med budget 2019 med plan 2020-2021. Bedömning sker enligt följande:

Jämfört med delårsbokslutet har måluppfyllelsen försämrats på målet Verksamheterna i 
Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning, långsiktighet och 
stabilitet (ekonomi). Inom främst individ- och familjeomsorgen och förskolan är 
nettokostnadsavvikelsen högre jämfört med riket. Verksamheterna har under året arbetat 
aktivt med att minska kostnaderna men minskningen har inte skett i den takt som var 
tänkt för att uppfylla målet.  Sammanställning per perspektiv följer nedan:

Medborgare

Målen inom perspektivet medborgare är delvis uppnådda. För att uppnå målen ska Borgholms 
kommun präglas av demokrati, medborgarinflytande och öppenhet, främja lika rättigheter och 
möjligheter för alla samt ha service med god kvalité i hela kommunen. Målen omfattas också 
av den utveckling som sker nationellt och i lagstiftningen. För att målen ska uppnås behöver 
arbetet med likabehandling och återkoppling förstärkas ytterligare samt fortsatt arbete med att 
öka öppenheten genom exempelvis kommunens externa hemsida. Åtgärder pågår för att 
förbättra arbetet i med likabehandling, öppenhet och lika rättigheter.

Kommunfullmäktigemål

 Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delaktighet, inflytande och lika 
möjligheter.

Analys
Målet anses vara delvis uppnått och baseras på att fler av de nyckeltal som ligger till grund för 
målet inte kommer ge full effekt förrän tidigast 2020. SCB:s medborgarundersökning visar ett 
gott resultat för detta arbete. NII (nöjd inflytande index) visar ett resultat om 44 jämfört med 39 
för riket.
Att skapa enkla och tydliga kommunikationsvägar för medborgarna pågår, både gällande direkt 
bemötande och via digitala plattformar. Uppbyggnad av ny extern hemsida pågår, vilket kommer 
främja öppenhet, delaktighet och inflytande. Riktlinjer för medborgardialog har antagits under 
hösten vilket kommer att stärka medborgarnas möjligheter att aktivt påverka 
samhällsutvecklingen. Kommunen har utarbetat en handlingsplan för folkhälso- och 
ungdomsfrågor som verksamheterna planerar sitt arbete efter.
Kommunen arbetar aktivt med att de individer som uppbär försörjningsstöd ska aktiveras för att 
på sikt bli självförsörjande. Ett samarbete med Arbetsförmedlingen och Ölands utbildningscenter 
har startat för att kunna erbjuda korta utbildningar för dessa personer.
Inom utbildningsförvaltningen arbetar personalen medvetet med att barn, elever, 
vårdnadshavare och låntagare ska vara delaktiga i verksamheternas utformning. Arbetet sker i 
flertalet forum för att fånga upp åsikter och öka möjligheten till inflytande och delaktighet.
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Kommunfullmäktigemål
 

 Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och myndigheter arbeta för nöjdare 
företagare som blir fler.

Analys
Målet anses vara delvis uppnått. Kommunen har deltagit i undersökningen löpande insikt som 
mäter hur nöjda företagen är vid kontakt med kommunen och dess myndighetsutövning. Dessa 
mätningar ger oss förutsättningar för att ge oss bra underlag för kommande prioriteringar vad 
gäller till exempel information och bemötande.
Kommunstyrelsen har som mål att arbeta mot att senast 2022 nått: topp 50 i Svenskt 
näringslivsranking av företagsklimat samt topp 3 i jämförelse med kommuner med dominerande 
säsongsvariationer. Målen uppnås inte under 2019 men arbete pågår för att nå målet till 2022.
Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har under perioden arbetat med att både elever 
och brukare får komma i kontakt med kommunens näringsliv. Elever i årskurs 8 och 9 har varit 
ute på praktisk arbetslivserfarenhet under våren och brukare på daglig verksamhet har inlett 
samarbete med frivilligorganisationer som kommer fortlöpa under året. Sett till antalet invånare 
har Borgholms kommun flest nystartade företag i länet.

 Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för att leva, verka och bo i hela 
kommunen året runt.

Analys
Målet anses vara delvis uppfyllt då samtliga nyckeltal inte levererat enligt satta målvärden. E-
tjänster har inte färdigställts och målet om direktkontakt med kommunen har ökat men inte nått 
uppsatt målvärde. SCB:s medborgaundersökning visar NRI (nöjd region index), mått på hur 
invånarna tycker att kommunen är en plats att leva och bo i, 63 jämfört med rikets 59.
Fiberutbyggnaden har tagit ny fart och i dagsläget bor 77% (mål 75%) inom område där 
möjlighet till fiber finns.
Införande av plattform för e-tjänster är genomfört samt även framtagandet av app för hänvisning. 
Utveckling av servicecenter, administrationen och e-tjänster genomförs under 2020 vilket 
kommer förbättra kommunikationen med kommunmedborgarna och andra servicefunktioner.

Organisation

Målen inom perspektivet organisation är uppnådda. För att uppnå målet ska Borgholms 
kommun vara en attraktiv arbetsgivare samt vara en effektiv och ändamålsenlig organisation. 
Borgholms kommun arbetar kontinuerligt för att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Ledarutvecklingsprogram, ökat antal chefer per medarbetare samt införande av möjlighet till 
heltid förväntas bidra positivt till måluppfyllelsen. I årets mätning av Nöjd-medborgar-index 
(NMI), som visar hur medborgarna i Borgholms kommun ser på kommunens verksamheter, 
blev det sammanfattade omdömet 55 (riket 53).

Kommunfullmäktigemål

 Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna bidrar till 
utveckling

Analys
Målet anses vara uppnått. Borgholms kommun arbetar kontinuerligt med att upplevas som en 
attraktiv arbetsgivare, bland annat genom friskvårdsbidrag och hälsoprofiler för att stimulera till 
träning och hälsa. Även ökat antal hälsofrämjande aktiviteter, som  ledarutvecklingsprogram och 
att varje medarbetare har en tydlig befattningsbeskrivning förväntas ha en positiv effekt.
Inom socialförvaltningen har ett intensivt arbete med att införa heltid som norm pågått vilket ska 
slutföras under 2020.
Utbildningsförvaltningen har en hög andel behörig personal i alla personalkategorier och har 
under 2019 genomfört förvaltningsövergripande kompetensutveckling.

 Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig organisation

Analys
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Kommunfullmäktigemål
Nöjd-medborgar-index (NMI) visar hur medborgarna i Borgholms kommun ser på kommunens 
verksamheter. I mätningen som genomfördes 2019. Det sammanfattade omdömet för Borgholms 
kommun blev 55 (riket 53). De båda Ölandskommunerna har genomfört folkomröstning där de 
härefter har beslutat att ha kvar två kommuner men uppdrag har getts till kommunstyrelserna att 
utöka samarbetet. IT-verksamheten kommer att lyftas in i Ölands kommunalförbund 2020 och 
kommunerna kommer att ha ett gemensamt dataskyddsombud. Härutöver pågår sonderingar 
inom ett flertal verksamhetsområden om fördjupat samarbetet där kommunerna kommer ta 
ställning under 2020.

Hållbarhet

Målen inom perspektivet hållbarhet är delvis uppnådda. För att uppnå målet ska Borgholms 
kommun vara en förebild och bidra till ansvarsfull samhällsutveckling och kommunens 
verksamheter ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning, långsiktighet och stabilitet. 
Borgholms kommun har antagit en ny miljö- och hållbarhetsstrategi och nu utarbetas ett 
handlingsprogram, vilket möjliggör ett förbättrat arbete med att minska användningen av 
fossila bränslen i kommunens verksamheter.
Åtgärdsplaner för att få en budget i balans har antogs av samtliga nämnder vilket resulterade i 
en förbättring, särskilt inom socialförvaltningen jämfört med föregående år. Trots detta når 
verksamheterna inte upp till måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktigemål

 Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en ansvarsfull samhällsutveckling.

Analys
Målet anses vara uppnått. Utbyte av bilar görs kontinuerligt till el-drivna fordon. Under 2019 
levereras 6 stycken nya elbilar som ersätter tidigare diesel-drivna fordon. Även laddhybrider har 
införskaffats i enighet med målet att minska användningen av fossila bränslen. Borgholms 
kommun klimatkompenserar numera för flygresor. En ny miljö- och hållbarhetsstrategi har 
antagits och nu utarbetas ett handlingsprogram, vilket möjliggör ett förbättrat arbete med att 
minska användningen av fossila bränslen i kommunens verksamheter. Vi arbetar också för att 
möjliggöra etablering av biogasmack och därmed avsättning för lokal biogasproduktion.
Inom utbildningsförvaltningen arbetar förskolorna med miljöfrågor och några förskolor är 
certifierade för Grön Flagg, nya inköp görs utifrån Giftfri skola.

 Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning, 
långsiktighet och stabilitet.

Analys
Arbete pågår avseende en budget i balans, genom olika åtgärder, framförallt inom 
socialnämnden. Siffror avseende 2018 för standardkostnadsavvikelse visar att avvikelsen inom 
IFO fortsätter att öka, 85 % jämfört med 80 % under 2017. I övrigt ligger även förskolan över 
standardkostnad (22 %) medan grundskola, fritidshem och äldreomsorg uppvisar mindre 
avvikelser. Inför budget 2020 tillämpas en budgetmodell med utgångspunkt från tekniska ramar, 
dvs vad verksamheten borde kosta utifrån demografi mm.

Intern kontroll
Intern kontroll är ett komplement till kommunens styrmodell. Intern kontroll regleras 
enligt gällande lagstiftning, förordningar och rekommendationer och omfattar samtliga 
delar i verksamhetens organisation som system för styrning, ledning, redovisning, 
uppföljning och kontroll. För kommunens nämnder utgör kommunfullmäktiges 
övergripande regelverk nämndens system för intern kontroll.

Av kommunens regler för ekonomisk förvaltning framgår att varje nämnd ansvarar för att 
utforma och organisera en god intern kontroll inom verksamheterna. Avsikten och syftet 
med den interna kontrollen och den omedelbara rapporteringen är att förvaltningen 
omgående ska kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som har 
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uppmärksammats. Fel eller brister som noteras ska omedelbart bli föremål för utredning 
och dokumenteras.

De granskningar som gjorts har inte påvisat några större risker. Riskerna med 
inköpsprocessen har minskat i och med införandet av e-handel som infördes i mars 2019. 
Revidering av reglemente för intern kontroll har beslutats under året. Reglementet ska 
reglera hur arbetet med intern kontroll ska se ut och har även kompletterats med riktlinjer.

Inköp

Risk

 Risken att 
verksamheten betalar för 
felaktiga 
produkter/tjänster.

Ingen problematik har i dagsläget identifierats. Införandet av 
e-handel har medfört en kontroll mellan inköp och beställning 
så länge inköpet sker via e-handelssystemet. Uppföljning av 
att systemet följs i alla möjliga fall kommer ske kontinuerligt 
även under kommande år.

 Risken att 
verksamheten belastas 
av förseningsavgifter.

Införande av inköpsansvariga för att minska antalet som 
genomför inköp medför att risken minskar. Flödet från 
beställning, mottagande av varor samt mottaningsattest av 
fakturan sker då av samma person vilket underlättar flödet. Då 
beställning av varor i e-handelssystemet stämmer överens med 
vad som är kvitterat behöver inte fakturan hanteras, förutsatt att 
beställning är godkänd innan beställning. Även detta minskar 
tiden av fakturahantering och minskar risken för 
förseningsavgifter.

Upphandling

Risk

 Risken att 
Borgholms 
kommun begår 
avtalsbrott 
gentemot 
leverantörer

Kommunfullmäktige
Avtalstroheten kan endast öka med mer information ut i 
verksamheten samt en samlad inköpsprocess. Genom E-handel kan 
inköpsprocessen utvecklas. Ett e-handelssystem bidrar till en ökad 
tydlighet kring vilka leverantörer som kommunen har avtal med och 
avtalstroheten förväntas därmed öka. Inför införandet av e-handel 
togs det fram en inköpsorganisation för att begränsa antalet som 
genomför inköp i kommunen.

 Risken att Borgholms 
kommun som helhet överstiger 
beloppsgränsen för 
direktupphandling.

Uppföljning av avtalstrohet kommer genomföras i 
månadsuppföljning under 2020. I samband med 
uppföljningen sker analys av de inköp som sker utan 
avtal för att undvika att kommunen överstiger gränsen 
för direktupphandling.

Sekretess

Risk

 Risken att information sprids 
utanför organisationen

Alla medarbetare tecknar en sekretessförbindelse i 
samband med anställning.

Redovisning av frånvaro

Risk

 Risken att 
kommunen betalar ut 
för mycket lön

Listor vad gäller oregistrerad frånvaro tas fram främst inom 
Socialförvaltningen. Chef och medarbetare åtgärdar och HR-
avdelningen följer upp och korrigerar.
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Nätverk

Risk

 Risken att nätverket inte 
fungerar

Vi har flera reservenheter på hyllan. Oklart om det minskar 
sannolikheten.

Serverrum

Risk

 Risken att Backup för lagring är ur funktion Nästan alla enheter är duplicerade.

 Risken att lagring, servrar och 
nätverk är ur funktion

Mycket är duplicerat. Många nätverksprodukter ligger 
som reserv på avdelningen.

GDPR

Risk

 Risk att 
personuppgifter inte 
hanteras på rätt sätt

En utbildning via mail har genomförts avseende 
informationssäkerhet.  Kommunens större system är 
klassificerade för att upptäcka brister och har tagit fram en 
åtgärdsplan.

2.2 Personal

Personalen i siffror 31 dec

 2019 2018 Avvikelse

Antal anställda (totalt) 979 1028 -49

Årsarbetare (arbetade 
timmar) 882 896 -14

Andel män % 18 17 1

Andel kvinnor % 82 83 -1

Medelålder 48 48 0

Medelsysselsättningsgrad 94,4 89,1 5,3

Medellön 29914 29073 841

Personalkostnader (mkr) 488,1 481,9 6,2

Fyllnad arbetade timmar 13250 14545 -1295

Övertid arbetade timmar 7361 9210 -1849

Timavlönade arbetade 
timmar 198674 199825 -1151

Medarbetare i Borgholms kommun
Heltid som norm är implementerat i stor del av Socialförvaltningen. Personalpolitiken är 
beslutad och arbetet med att förankra och att analysera vad som ger oss framgång pågår. 
Chefsforum för viktiga diskussioner och erfarenhetsutbyte har startats. En av de första 
frågorna var hur vi ska arbeta med sjukfrånvaron.
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Under hösten genomfördes en föreläsning med Christina Stieli kring arbetsglädje och 
värderingar. Den var mycket uppskattat och ca 600 medarbetare deltog.

HR-avdelningen har utvecklat material för UGM, utveckling grupp medarbetare, samt 
genomfört workshops.. Syftet är att ge medarbetare och chefer bra kunskaper i gruppens 
utveckling samt verktyg för att bli en effektiv grupp

 

Hälsa
Den totala sjukfrånvaron har ökat något inom samtliga förvaltningar. Arbetet med att 
sänka sjukfrånvaron pågår genom bland annat genom samtal vid upprepad 
korttidsfrånvaro. HR-avdelningen erbjuder cheferna stöd genom hälsoprofiler, 
stresshanteringskurs, hälsoinspiratörer mm. Det nära samarbetet med Previa, 
hälsocentralen och försäkringskassan fortgår i syfte att minska sjukfrånvaron. Det 
konstateras att frånvaron i gruppen upp till 29 år är fortsatt hög men har minskat från 
8,1 % till 7,6 %, vilket har varit ett fokusområde. Andelen långtidssjukskrivna har ökat 
men vi har förestående åtgärder i form av sjukersättning, pension och tillfrisknande som 
kommer att påverka positivt.

HR-avdelningen har tagit fram ett verktyg för en hälsofrämjande arbetsplats. Verktyget 
kan användas av chefer med hjälp av hälsoinspiratörer och skyddsombud i 
arbetsgrupperna.

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 1 jan-31 dec

 2019 2018 Avvikelse

Totalt för alla 
medarbetare 7,61 7,03 0,58

Kvinnor 8,18 7,58 0,60

Män 5,47 4,71 0,76

Personer upp till 29 år 7,76 8,13 -0,37

Personer mellan 30-
49 år 6,02 5,81 0,21

Personer 50 år och 
äldre 8,76 7,78 0,98

Varav 
långtidssjukfrånvaro 45,24 43,50 1,74

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid/förvaltning

 2019 2018 Avvikelse

Kommunledning 4,91 3,94 0,97

Samhällsbyggnad 6,02 -6,02

Socialförvaltning 8,62 8,08 0,54

Utbildningsförvaltning 6,76 6,06 0,70

Totaler 7,61 7,03 0,58
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Pensioner och minnesgåvor
1Under året har 28 av kommunens tillsvidareanställda medarbetare avgått med pension. 
De kommande 10 åren är det ytterligare ca 290 medarbetare som avgår med pension. Det 
motsvarar ca 32 % av kommunens tillsvidareanställda medarbetare. Undersköterskor är 
en grupp med stora pensionsavgångar de kommande åren.

I december utdelades den sedvanliga 25-årsgåvan under högtidliga former till 11 
medarbetare i kommunen.

Pensionsavgångar

 2020-2024 2025-2029 Totalt

Chefer 6 7 13

Förskollärare 13 6 19

Lärare 10 17 27

Fritidspedagog 1 2 3

Omsorgsassistent 17 19 36

Undersköterska 33 41 74

Vårdbiträde 18 14 32

Barnskötare 7 6 13

Övriga 38 35 73

Totaler 143 147 290

Personalomsättning
Samtliga medarbetare erbjuds avgångssamtal genom HR-avdelningens försorg. Under 
året har 42  personer haft avgångssamtal. Här framkommer avgångsorsaker som frågor 
kring ledarskap, bristande kompetensutveckling/användning samt brister i introduktion 
och information.

 

 2019 2018 Avvikelse

Övrigt 8 3 5

Egen begäran 72 94 -22

Sjukersättning 1 1

Pension 28 25 3

Totaler 109 122 -13

Lön
Löneöversynen 2019 är genomförd för alla.

Löneöversynen skedde som vanligt i april och maj för huvuddelen av medarbetarna.

Vårdförbundets avtalsområde dröjde till hösten pga nytt avtal
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Arbetsmiljö
En uppföljning av medarbetarenkäten 2018 har genomförts, med analys och 
handlingsplaner.

Medarbetar- och ledarindex är oförändrat sedan föregående år. En av anledningarna kan 
vara en omsättning av chefer mellan mätningarna.

Utbildning i systematisk arbetsmiljö har genomförts för samtliga chefer och 
skyddsombud. Syftet är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa.

Stresskurser och kollegiala samtalsgrupper har genomförts i förebyggande syfte. 
Hälsoinspiratörerna har blivit fler till stöd för chefer och kollegor.

HR-avdelningen har tagit fram ett verktyg för en hälsofrämjande arbetsplats. Verktyget 
kan användas av chefer med hjälp av hälsoinspiratörer och skyddsombud i 
arbetsgrupperna.

 

Företagshälsovård och friskvård
En inspirationsföreläsning med Christina Stielli. Har genomförts med fokus på 
arbetsglädje och värderingar. En mycket lyckad aktivitet för över 600 medarbetare.

Personalföreningen Trikumo (TRIvsel, KUltur, MOrtion) bjöd in till teaterföreställning 
och hälsofrukost under både vår och höst. Även två Hälsoveckor anordnade en på våren 
och en på hösten. Många aktiviteter fanns att tillgå bland annat prova på aktiviteter inom 
olika områden. Populärast var Hälsofrukostarna i både Borgholm och Löttorp med 330 
respektive drygt 40 deltagare.

Årets personalfest gick som vanligt av stapeln i Slottet, med mat tävlingar, sång och dans. 
220 medarbetare deltog.

Antalet medarbetare som utnyttjat friskvårdsbidraget under 2018 är 358 medarbetare.

 

Fokusområden framåt
Fem medarbetare har påbörjat vårt nystartade ledarförsörjningsprogram. Detta är ett 
program som sträcker sig över ett år med syfte att förbereda ett eventuellt framtida 
ledarskap.

Framtida kompetensförsörjning är en mycket angelägen fråga att driva ett arbete kring. 
Här ingår ju både frågor kring att attrahera medarbetare såväl som att kunna behålla dvs 
minska personalomsättningen.

Ett aktivt arbete med att lägga en bra grund för "heltid som norm" inom hela kommunen 
kommer att kräva ett fortsatt stort engagemang på flera plan.

Att få våra kärnvärden att genomsyra verksamheten och på så sätt sammansvetsa alla till 
en kommun är en viktig fråga för att kunna utvecklas mot att vara en attraktiv arbetsplats 
med stolta medarbetare

I syfte att verka för att vara en attraktiv arbetsgivare och ha en god personalpolitik 
kommer satsningar att fortsätta ske på bland annat ledarutveckling samt 
arbetsmiljöarbete. En tredjedel av våra chefer har genomgått UGL, utveckling grupp och 
ledare, samt UL, att leda genom föredöme och agera utifrån en synliggjord värdegrund. 
En plan för samtliga chefer har lagts.

Detta gäller även vikten av att Personalpolicyn implementeras i organisationen.
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2.3 Ekonomi
I sammanställningen nedan följer kommunens ställning.

 Resultatet för kommunen är +4,1 mkr. (2018 +17,6 mkr)
 Driftredovisning för nämnder visar budgetavvikelsen -18,7 mkr. (2018 -8,4 mkr)
 Investeringar uppgår till 80,0 mkr. (2018 39,2 mkr)
 Likvida medel 21,6 mkr. (77,8 mkr)

Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 0,6 procent. Generellt brukar ett resultat 
om 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.

Samhälle och omvärldsanalys

Resultat och jämförelsestörande poster

Resultat och jämförelsestörande poster (mkr)

 Bokslut 2019 Bokslut 2018

Periodens/årets resultat 4,1 17,6

Jämförelsestörande poster 0 0

Periodens/årets resultat exkl 
jämförelsestörande poster 4,1 17,6

Periodens/årets resultat i 
relation till skatteintäkter och 
kommunalekonomisk 
utjämning (%) 0,6 2,6

Kommunfullmäktiges budget har under året förändrats från ett budgeterat resultat på 
14,0 mkr till 1,3 mkr (driftredovisningen 4.1). Förändringen består av:

 Tilläggsbudget för skolskjutsar, utbildningsnämnden (KF § 12) 0,9 mkr.
 Tilläggsbudget ändrad boendeform, socialnämnden (KF § 13) 2,0 mkr. 
 Tilläggsbudget Borgholms Slott (KS §85) 2,2 mkr.  
 Tilläggsbudget för revisionen (KF §135) 0,2 mkr. 
 Tilläggsbudget för socialnämnden (KF §159) 5,1 mkr.
 Tilläggsbudget extra medel för Gata/Park (KF §160) 1,7 mkr. 
 Tilläggsbudget för överförmyndarnämnden (KF §247) 0,6 mkr.   

Enligt driftredovisningen tabell 4.1 är nämndernas budgetavvikelse -18,7 mkr och 
periodens resultat är +4,1 mkr. Den reducerade budgetavvikelsen +2,9 mkr mellan 
nämnderna och totalt består av det som återfinns inom finansförvaltningen +21,6 mkr. 
Det som generar budgetöverskott på finansförvaltningen är följande:

 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning +5,5 mkr.
 Ej omfördelade lönekostnader +1,7 mkr.  
 Kommuninvests överskottsutdelning till medlemskommunerna +1,2 mkr.
 Ej omfördelade avskrivningskostnader +0,9 mkr.
 Löneskatt och pensioner +5,8 mkr.
 Finansiella kostnader -0,4 mkr.
 Utdelning från bolaget +6,9 mkr.

Kommunen uppvisar för perioden ett resultat med 0,6 procent i relation till skatter och 
bidrag och når inte upp till god ekonomisk hushållning. Det vill säga att resultatet ger 
utrymme för att över en längre period skattefinansiera större delen av 
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investeringsvolymen i en kommun. Målet är inte uppfyllt då kommunen har ett 
målresultat som är två procent av skatter och bidrag.

I och med ny beslutad redovisningslag från och med 2019 och förbudet mot uppskrivning 
av finansiella tillgångar har kommunen behövt revidera sitt insatskapital i 
Kommuninvest. För Borgholms kommun innebär detta att återföra 6,0 mkr mot eget 
kapital och en marginell minskning i soliditet.

Likviditet
Likviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad eller 
ökad likviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på 
att en kommuns totala finansiella handlingsutrymme har stärkts.

 Utgående saldo för 2019 är 21,6 mkr, vilket är en minskning med 56,3 mkr sedan 
december 2018.

 Den enskilt största likviditetspåverkande posten under året är, utbetalningen av 
avgiftsbestämd del av anställdas pensioner 14,2  mkr i slutet av mars.   

 Under året har 80,0 mkr i investeringar belastat likviditeten med motsvarande 
belopp.  

 För att ytterligare säkerställa kommunens kortsiktiga betalningsberedskap har 
kommunen en checkkredit motsvarande 25 mkr.

Tabellen nedan visar medelsaldot för respektive månad och år. Medelsaldo vid årets slut 
uppgick till 12,8 mkr och de likvida medlen 21,6 mkr.

Borgensåtagande
Kommunens beviljade borgensåtagande till Borgholm Energi AB uppgår till 551,5 mkr.

Av den beviljade ramen använder Borgholm Energi AB 485,4 mkr. Skillnaden mellan 
beviljad och nyttjad borgen är 66,1 mkr. Under året har bolaget omsatt sina lån till 
Kommuninvest.

Borgensåtagandet omfattar:

 VA-utbyggnad
 Industrifastigheter och bostäder
 Avsaltningsverk Sandvik
 Hälsocentral
 Övriga investeringar, t ex fjärrvärme och vindkraft
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År 2010 ingick Borgholms kommun en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga kommuner som är 
medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser.

Pensionsförpliktelser
Kommunens pensionsförpliktelser består av ansvarsförpliktelser, intjänade pensioner och 
löpande pensionsutbetalningar. Ansvarsförbindelsen, som är den största enskilda delen, 
omfattar pensioner intjänade före 1998 och uppgår till 219,8 mkr. Ansvarsförbindelsen 
redovisas utanför balansräkningen.

 Ansvarsförbindelsen minskar med -3,4 mkr mellan 2018 och 2019.
 Ansvarsförbindelsen kommer att minska över tid och påverkar kommunens 

soliditet den dagen kommunen redovisar ansvarsförbindelsen i balansräkningen. 

De intjänade pensionsmedlen som kommunen har skuldfört i balansräkningen uppgår till 
19,8 mkr och har ökat med +0,8 mkr mellan 2018 och 2019. Effekten är att kommunens 
resultat har minskar med motsvarande belopp.

Kommunen har valt att försäkra sig för den delen som ökar snabbast, den 
förmånsbestämda ålderspensionen, vilket omfattar pensioner som utgår på inkomstbelopp 
över 7,5 basbelopp. De individuellt intjänade pensionerna redovisas som en kortfristig 
skuld och betalas ut till de anställdas pensionsförvaltare i mars året efter bokslutsåret. För 
detta är 14,9 mkr upptaget i balansräkningen för perioden.

Totalt uppgår kommunens pensionsförpliktelser till 259,1 mkr. Beloppet utgör återlånade 
medel. Den totala pensionsskulden minskar med -2,1 mkr jämfört med 2018 och 2019. 
Löneskatten är bokförd på det år förpliktelsen har intjänats.

Specifikation av pensionsskuld (mkr)

 Förändring 
2018/ 2019

Bokslut 
2019

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Bokslut 
2016

Bokslut 
2015

Upplupen kostnad +0,5 19,5 19,0 22,2 17,5 16,5

Avsättning för 
pensioner +0,8 19,8 19,0 18,6 16,8 18,1

Ansvarsförbindelser -3,4 219,8 223,2 226,8 234,8 245,2

Totala förpliktelser -2,1 259,1 261,2 267,6 269,1 279,8

Återlånade medel -2,1 259,1 261,2 267,6 269,1 279,8

Specifikation enligt rekommendation nr 7, Rådet för kommunal redovisning

Finansnetto
Finansiella kostnader för året uppgår till 5,1 mkr. Detta är något högre i jämförelse med 
föregående år 4,1 mkr. Den genomsnittliga räntan under det senaste året var 0,57 procent. 
Detta är något lägre snittränta i jämförelse med föregående år (0,62 procent).

Kommunens finanspolicy förespråkar en lånebild på 40 procent fasta lån och 60 procent 
rörliga lån. Finanspolicyn reviderades under föregående år för att möjliggöra större andel 
lån med rörlig ränta. Möjlighet finns att korrigera fördelning om det finns indikationer på 
att räntan kommer stiga. Ett avsteg från finanspolicyn har skett under året där andelen lån 
med lång räntebindning uppgår till 24,9 procent vilket beror på att lån med fast ränta har 
löpt ut under året.
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Enligt tabellen nedan framgår det att den genomsnittliga kapitalbindningstiden för 
kommunens lån uppgår till 0,77 år. De rörliga lånen ligger inom intervallet 0-1 år och 
därav den höga andelen 75,1 procent.

Kommunen jobbar med riskeliminering av den finansiella risken, det vill säga ökade 
räntekostnader, på två sätt. För det första följer kommunen en finanspolicy och för det 
andra följer kommunen en långsiktig refinansiering fram till 2024.

Låneförfallostruktur (tkr)

 

Intervall
Kapitalbindning / 

Genomsnitt år Andel i procent
Kapitalbindning / 

Bundet Belopp (tkr)

0-1 År 0,18 75,10% 191,8

1-2 År 1,71 8,61% 22,0

2-3 År 2,64 6,50% 16,6

3-4 År 3,15 9,79% 25,0

4-5 År 0 0 0

Total 0,77 100% 255,4

 

Balanskravsutredning
År 2000 infördes balanskravet i kommunallagen vilket ses som en miniminivå för god 
ekonomisk hushållning och för att dagens kostnader inte ska behöva hanteras av 
kommande generationer. I den budget som upprättas måste därför intäkterna överstiga 
kostnaderna. Skulle kommunen redovisa ett negativt resultat ska underskottet regleras 
inom tre år. Kommunen uppfyller under 2019 det lagstadgade balanskravet och det finns 
inga tidigare negativa resultat att reglera.

Balanskravsutredning (mkr)

 2019

Årets resultat enligt resultaträkningen 4,1

Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god 
ekonomisk hushållning 0

Realisationsförluster som inte står i överensstämmelse med god 
ekonomisk hushållning 0

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 4,1

Reservering av medel till RUR 0

Användning av medel från RUR 0

Balanskravsresultat 4,1

Avstämning finansiella mål
Borgholms kommun har tre finansiella mål som ska bedömas över en period av fem år.
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Finansiella mål

 Delmål Målnivå Kommentar

Investeringarna ska 
självfinanseras

Resultat och 
avskrivningar ger ett 
utrymme för 
investeringar.

Målet är inte uppnått 
då investeringsnivån 
212 mkr är högre än 
utrymmet 190 mkr.

Ett resultat som är 
minst 2 % av skatter 
och bidrag

Årens resultat i 
förhållande till skatter 
och bidrag ska vara 
minst 2 %

Målet är inte uppnått 
då de sammanlagda 
resultaten för 
perioden är 61,0 mkr 
och resultatet enligt 2 
procent av skatter 
och bidrag är 
67,3 mkr.

Ekonomin ska utgöra 
begränsningar för 
verksamheten

Nettokostnad för 
verksamheterna ska 
följa budgeterad nivå.

Målet är inte uppnått 
då redovisade 
nettokostnaderna är 3 
320 mkr och de 
budgeterade 
nettokostnaderna är 3 
265 mkr.

Investeringarna ska självfinanseras
Diagrammet visar förhållandet mellan investeringsutrymme (avskrivningar plus resultat) 
samt investeringsnivå. Totalt under femårsperioden tillåter utrymmet investeringar på 
190 mkr. Den totala redovisade och planerade investeringsvolymen är 212 mkr. Målet är 
ej uppnått för femårsperioden.

Investeringsnivån under 2017 och 2019 är högre än utrymmet. Detta kompenseras av 
lägre nivåer resterande år. Förutsättning för fortsatt självfinansiering av kommunens 
framtida investeringar är att kommande årsresultat överstiger budgeterad nivå.

Ett resultat som är minst 2 procent av skatter och bidrag
En förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att kostnaderna inte 
utvecklas i en snabbare takt än intäkterna från skatter och bidrag.

Diagrammet visar förhållandet mellan periodens resultat och resultatet som är minst två 
procent av skatter och bidrag. Målet är inte uppnått då de sammanlagda resultaten för 
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perioden är 61,0 mkr och resultatet enligt 2 procent av skatter och bidrag är 67,3 mkr.

Ekonomin ska utgöra begränsningar för verksamheten
Då redovisad nettokostnad för verksamheterna följer budgeterad nivå, har ekonomin 
utgjort begränsningar för verksamheten. Utifrån detta resonemang klarar inte kommunen 
målet under femårsperioden då de redovisade nettokostnaderna 3 320 mkr är högre än de 
budgeterade nettokostnaderna 3 265 mkr.

Kommunkoncern
Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsbokslutet även innefatta en 
sammanställd redovisning som omfattar kommunal verksamhet som bedrivs genom 
annan juridisk person. Den sammanställda redovisningen omfattar kommunen samt de 
företag som kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande över. Med denna 
definition betraktas Borgholms kommun, Borgholm Energi Elnät AB, Ölands 
Kommunalförbund och Kalmarsunds Gymnasieförbund som redovisningsenheter i den 
sammanställda redovisningen för Borgholms kommunkoncern.

Bilden nedan visar Borgholms kommunkoncern och dess ägande.
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Resultatet för koncernen är 23,7 mkr och 2018 30,9 . Övriga förhållanden inom 
koncernen redovisas med hjälp av nedanstående matris.

Koncern matris (tkr)

 Ägd andel Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning

Givna Mottagna Givna Mottagna Given Mottagen

Borgholms 
Kommun 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9

Borgholm Energi 
Elnät AB 99% 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0

Ölands 
Kommunalförbund 43% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kalmarsunds 
Gymnasieförbund 11% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ägd andel Försäljning Lån Borgen

Givna Mottagna Givna Mottagna Given Mottagen

Borgholms 
Kommun 53,9 9,0 0,0 0,0 0,0 3,3

Borgholm Energi 
Elnät AB 99% 41,7 8,6 0,0 0,0 3,3 0,0

Ölands 
Kommunalförbund 43% 6,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Kalmarsunds 
Gymnasieförbund 11% 5,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Kommunens verksamheter

3.1 Sammanställning
Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen uppvisar en avvikelse på -2,2 mkr (2018 +1,4 mkr). Fastigheter, IT-
avdelningen och plan- och byggenheten har högre kostnader än budgeterat vilket bidrar 
till förvaltningens avvikelse men reduceras av lägre kostnader inom övriga verksamheter. 
Högre kostnader inom fastigheter beror först och främst på beslut att införa ny modell för 
VA-avgifter och obudgeterade uppvärmningskostnader för Åkerboskolan.

Åkerboskolan brann till stora delar ned den 13 augusti. Branden orsakades av ett 
blixtnedslag i skolans huvudbyggnad. Räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde 
begränsa spridningen. Genast påbörjades arbetet med att ordna ersättningslokaler och 
utrustning.

Måluppfyllelsen anses vara god med förbättringspotential. Utvecklingsarbete har 
påbörjats och färdigställts under året men inte gett resultat fullt ut. Utmaningar framöver 
är främst ranking i det lokala företagsklimatet samt kommunens sjukfrånvaro.(se bilaga 
1)
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Socialnämnd

Socialnämnden uppvisar en budgetavvikelse om -17,7 mkr (2018 -12,3 mkr) varav 
12,7 mkr avser fordran till Migrationsverket. I augusti månad tog kommunfullmäktige 
beslut om att bevilja en tilläggsbudget till socialnämnden om 5,1 mkr.

Fordran om 12,7 mkr till Migrationsverket har skrivits av eftersom det råder stor 
osäkerhet kring om fordran kommer betalas ut eller ej. Fordran härrörs till åren 
2016, 2017 och 2018 och belastar förvaltningens resultat eftersom det är där kostnaderna 
har uppstått. Resterande del av budgetavvikelsen beror främst på höga kostnader för 
externa placeringar av barn- och unga samt personer med missbruksproblematik inom 
Individ- och familjeomsorgen.

Måluppfyllelsen anses vara god med förbättringspotential. Mycket utvecklingsarbete har 
påbörjats och färdigställts under året men inte gett resultat fullt ut. Utmaningar framöver 
är främst att få verksamheten att bli mer ändamålsenlig och effektiv. (se bilaga 2)

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden uppvisar en budgetavvikelse om -1,8 mkr (2018 +2,0 mkr). 
Avvikelsen härleds bland annat till högre skolskjutskostnader än budgeterat, flertalet 
elever som väljer annan huvudman samt ett ökat behov av stöd till elever med särskilda 
behov samt en större slutfaktura på kost till skolor och förskolor.

Inför höstterminens start orsakade en blixt en brand på Åkerboskolan vilket innebar att 
stora delar av skolan brann ner. Skogsbrynet och Sandhorvan har flyttat in i nya lokaler 
och förvaltningen har välkomnat nya rektorer och chefer.

Måluppfyllelsen anses vara god med förbättringspotential. Mycket utvecklingsarbete har 
påbörjats under året och arbete med att få våra barn och elever att känna trygghet och 
inflytande pågår genom en rad olika aktiviteter. Årets resultat har varit lägre än 
föregående år, främst inom matematik. (se bilaga 3)

Miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadsnämnden uppvisar en budgetavvikelse om -0,1 mkr. Inför 2019 
flyttades stora delar av tidigare samhällsbyggnadsförvaltningen till 
kommunledningsförvaltningen. En ny nämnd, i form av miljö- och byggnadsnämnden 
startade även. Budgetavvikelsen härleds till kompetensutveckling. Arbete med att skapa 
god måluppfyllelse har under året påbörjats men behov finns att fortsätta detta arbete och 
utveckla verksamheten. (se bilaga 4)

4 Kommunens räkenskaper

4.1 Driftredovisning
 

Driftredovisning Intäkter Kostnader Budgetavvikelse

styrelse/nämnd Innv. År Budget Fg. År Innv. År Budget Fg. År Intäkter Kostnader Netto

Kommunstyrelse 66 620 55 386 56 744 -228 775 -215 340 -204 310 11 234 -13 435 -2 201

Revision 34 0 0 -926 -896 -517 34 -30 4

Överförmyndare -200 0 -4 -1 644 -1 610 -1 655 -200 -34 -233

Allmänna val 294 250 243 -575 -600 -673 44 25 69

Borgholms Slott 7 110 5 755 5 903 -6 265 -7 932 -5 488 1 355 1 667 3 022

Utbildningsnämnd 35 971 26 295 35 745 -222 113 -210 610 -210 414 9 675 -11 503 -1 828
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Driftredovisning Intäkter Kostnader Budgetavvikelse

Socialnämnd 64 248 54 043 82 732 -392 720 -364 821 -393 650 10 205 -27 899 -17 695

Miljö- och byggnadsnämnd 1 949 0 15 678 -2 336 -533 -31 702 1 949 -1 802 146

Justeras: poster som ej är 
hänförbara till

verksamhetens intäkter och 
verksamhetens

kostnader i resultaträkningen -37 671 0 -32 405 74 739 0 55 236 0 0 0

Verksamhetens intäkter och 
verksamhetens

kostnader enligt 
resultaträkning 138 353 141 729 164 636 -780 614 -802 343 -793 172 34 295 -53 010 -18 715

 

Driftredovisning Intäkter Kostnader Budgetavvikelse

verksamhet Innv. År Budget Fg. År Innv. År Budget Fg. År Intäkter Kostnader Netto

Politisk verksamhet 384 290 280 -11 998 -11 323 -9 988 94 -675 -581

Infrastruktur, skydd mm 18 771 13 539 17 490 -59 792 -59 895 -66 777 5 233 103 5 336

Fritid och kultur 10 460 8 202 9 159 -37 229 -36 550 -35 454 2 259 -679 1 580

Pedagogisk verksamhet 45 981 32 403 37 895 -271 888 -255 912 -251 803 13 578 -15 976 -2 398

Vård och omsorg 52 731 38 845 53 269 -366 641 -344 773 -371 048 13 886 -21 869 -7 982

Särskilt riktade insatser 20 618 23 439 52 508 -39 150 -29 895 -47 214 -2 821 -9 255 -12 076

Affärsverksamhet 10 176 10 628 10 072 -12 781 -9 720 -12 462 -452 -3 061 -3 513

Gemensamma verksamheter 16 902 14 384 16 368 -55 874 -54 275 -53 663 2 518 -1 599 919

Justeras: poster som ej är 
hänförbara till

verksamhetens intäkter och 
verksamhetens

kostnader i resultaträkningen -37 671 0 -32 405 74 739 0 55 236 0 0 0

Verksamhetens intäkter och 
verksamhetens

kostnader enligt 
resultaträkning 138 353

141 
729

164 
636 -780 614 -802 343 -793 172 34 295 -53 011 -18 715
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4.2 Resultaträkning

Resultaträkning kommun (tkr)

 

 Kommun Koncern

Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Verksamhetens intäkter 1 138 353 164 636 316 813 316 747

Verksamhetens 
kostnader 2 -780 614 -793 172 -897 988 -886 167

Avskrivningar 3 -35 882 -23 684 -74 725 -61 473

Verksamhetens 
nettokostnader -678 143 -652 219 -655 900 -630 893

Skatteintäkter 4 461 701 445 429 461 701 445 429

Generella statsbidrag och 
utjämning 5 214 220 219 234 214 220 219 234

Verksamhetens resultat -2 221 12 443 20 021 33 770

Finansiella intäkter 6 11 443 9 289 15 703 7 401

Finansiella kostnader 7 -5 104 -4 123 -10 251 -10 262

Resultat efter 
finansiella poster 4 118 17 608 25 473 30 909

Extraordinära poster 0 0 -1 762 0

Periodens/Årets 
Resultat 4 118 17 608 23 711 30 909
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4.3 Balansräkning

Balansräkning (tkr)

 

 Kommun Koncern

Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella 
anläggningstillgångar 8 0 0 2 069 3 114

Materiella 
anläggningstillgångar

Mark, byggnader och 
tekninska anläggningar 9 493 791 447 505 745 699 706 468

Maskiner och inventarier 10 12 817 15 017 485 953 461 892

Finansiella 
anläggningstillgångar 11 10 520 8 421 11 673 12 567

Summa 
anläggningstillgångar 517 128 470 943 1 245 394 1 184 041

Omsättningstillgångar

Förråd 0 0 4 189 4 316

Fordringar 12 146 489 127 233 199 937 193 872

Kassa och bank 13 21 578 77 836 84 987 122 408

Summa 
omsättningstillgångar 168 068 205 069 289 113 320 596

SUMMA TILLGÅNGAR 685 196 676 012 1 534 507 1 504 637

EGET KAPITAL OCH 
SKULDER

Eget kapital 14

Ingående eget kapital -262 752 -245 144 -365 850 -334 930

Periodens/årets resultat -4 118 -17 608 -23 711 -30 909

Summa eget kapital -266 870 -262 752 -389 561 -365 840

Avsättningar

Avsättning för pensioner 15 -19 757 -18 972 -21 601 -21 169

Andra avsättningar 16 0 0 -42 928 -44 188

Summa avsättningar -19 757 -18 972 -64 529 -65 357

Skulder

Långfristiga skulder 17 -263 674 -264 271 -866 874 -867 584

Kortfristiga skulder 18 -134 895 -130 017 -213 543 -205 857

Summa skulder -398 569 -394 288 -1 080 417 -1 073 440

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER -685 196 -676 012 -1 534 507 -1 504 637
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 Kommun Koncern

Ansvarsförbindelser (tkr)

Kommunala 
borgensåtaganden 19 485 400 484 619 0 0

Pensionsförpliktelser före 
980101 inkl löneskatt 219 779 223 208 224 716 228 370

Nyckeltal (tkr)

Anläggningskapital 253 455 206 672 378 520 316 457

Rörelsekapital 33 173 75 052 75 570 114 740

Soliditet % 39% 39% 25% 24%

Soliditet inkl 
ansvarsförbindelse % 7% 6% 11% 9%

Skuldsättningsgrad % 149% 150% 277% 293%

Kassalikviditet % 125% 158% 135% 156%

Likvida medel 21 578 77 836 84 987 122 408
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4.4 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys (tkr)

 

 Budget Kommun Koncern

Not 2019-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 13 950 4 118 17 608 23 711 30 909

Justering för ej likviditetspåverkande poster 0 0 0 0 0

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång 3 24 367 35 882 23 684 74 725 61 473

Försäljning
8,9,
10 0 0 0 0 0

Avsättning till pensioner 15 2 202 1 034 1 215 738 472

Upplösning av bidrag till infrastruktur 17 0 -405 -206 -405 -206

Övriga likviditetspåverkande poster 0 -3 12 0 224

Minskning av avsättningar pga. Utbetalningar 15 -435 -249 -867 -249 -867

Ökning (-) / minskning (+) av periodiserade 
anslutningsavgifter 17 0 0 0 -6 922 7 247

Ökning (-) / minskning (+) av bidrag till investeringar 17 0 245 5 549 245 5 549

Ökning (-) / minskning (+) av förråd och lager 0 0 0 127 -624

Ökning (-) / minskning (+) av fordringar 12 -2 610 -19 256 -3 411 -6 065 -7 197

Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder 18 2 354 4 878 8 500 7 686 14 122

Medel från den löpande verksamheten 39 828 26 244 52 084 93 591 111 103

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
8,9,
10 0 0 0 0 0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
8,9,
10 -42 690 -79 967 -39 182 -131 551 -117 919

Försäljning av materiella anläggningstillgångar
8,9,
10 0 0 0 0 5 005

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 11 0 -2 099 0 -2 099 0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 11 0 0 0 10 044 2 305

Ökning långfristiga fodringar 11 0 0 0 0 0

Medel från investeringsverksamheten -42 690 -82 066 -39 182 -123 606 -110 609

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 17 0 0 0 0 0

Ökning minskning av skulder för finansiell leasing 17 0 -436 348 -436 348

Amortering av skuld 17 -3 900 0 -3 934 -6 970 -11 075

Medel från finansieringsverksamheten -3 900 -436 -3 586 -7 406 -10 727

PERIODENS KASSAFLÖDE -6 762 -56 258 9 316 -37 421 -10 234

Likvida medel vid årets början 13 55 947 77 836 68 520 122 408 132 642

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 49 185 21 578 77 836 84 987 122 408
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4.5 Investeringsredovisning
Årets beslutade investeringsbudget uppgår till 42,7 mkr. I §85/19 beslutades att pågående 
investeringar från 2018 förs över till 2019, motsvarande 40,7 mkr. Total 
investeringsbudget för 2019 uppgår till 83,4 mkr. Genomförda investeringar för perioden 
januari till december uppgår till 80,0 mkr.

 

Investeringsredovisning (tkr), Utgifter sedan projektens Varav: årets investeringar

Kommunen start

Färdigställda projekt Beslutad Ack. Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

totalutgift

Infrastruktur, skydd 20 364 17 511 2 853 13 649 7 560 6 089

Offentlig toalett 1 800 1 692 108 1 800 1 692 108

Brygga Sjöstugan 500 483 18 500 483 18

Allaktivitetspark Löttorp 1 300 1 816 -516 0 46 -46

Allaktivitetspark Borgholm 1 300 156 1 144 1 238 94 1 144

Offentlig lekplats 6 000 3 941 2 059 3 446 3 387 59

Swecon Rosy 333 294 40 0 294 -294

Belysning Bäckmanska parken 131 407 -276 131 407 -276

Gatubelysning 3 000 7 743 -4 743 534 178 357

Lilla triangeln 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500

Beläggningsarbeten 2 500 384 2 116 2 500 384 2 116

Knäppinge-Ormöga 2 000 596 1 404 2 000 596 1 404

Fritid- och kultur 5 235 4 931 304 2 661 2 357 304

Kronomagasinet 3 200 3 437 -237 908 1 144 -237

Möbler Kronomagasinet 340 321 19 59 40 19

Tennishallen ventilation 800 837 -37 800 837 -37

Biblioteket 175 85 90 175 85 90

Kallbadhuset målning 150 0 150 150 0 150

Tennishallen matta 300 0 300 300 0 300

Åkerbobadet 270 251 19 270 251 19

Pedagogisk verksamhet 18 162 18 191 -30 17 455 17 485 -30

Åkerboskolan 0 12 -12 0 12 -12

Skogsbrynet 15 075 15 588 -513 15 075 15 588 -513

Styrsystem Runstens förskola 87 42 45 87 42 45

Målning Björkviken 100 39 61 89 28 61

Målning 1 250 1 030 220 554 334 220

Matta Diamanten 200 262 -62 200 262 -62

Målning Gärdslösa skola 550 823 -273 550 823 -273

Rälla skola 30 25 5 30 25 5

Köping skola 300 0 300 300 0 300

Runstens förskola 50 0 50 50 0 50

Asfalt Åkerboskolan 230 217 13 230 217 13

Inventarier Gärdslösa skola 80 52 28 80 52 28

Inventarier Rälla skola 60 62 -2 60 62 -2

Brandskåp Slottsskolan 150 41 109 150 41 109

Vård omsorg 12 525 16 003 -3 478 8 800 9 920 -1 120

Näktergalen 2 500 3 262 -762 2 500 3 262 -762

Ekbacka hus 2 3 325 6 713 -3 388 0 1 032 -1 032

163



Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Årsbokslut 2019
Borgholms Kommun  33

Investeringsredovisning (tkr), Utgifter sedan projektens Varav: årets investeringar

Ekbacka hus 6 plan 2 2 600 4 508 -1 908 2 600 4 508 -1 908

Ekbacka hus 6 plan 3 500 0 500 500 0 500

Återbruk Ölandslego 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000

Inventarier Ekbacka hus 1 120 0 120 120 0 120

Soldalen 480 106 374 480 106 374

Åkerbohemmet 575 342 233 575 342 233

Ekbacka 490 202 288 490 202 288

Brandlarm Höken 100 61 39 100 61 39

Strömgården 235 34 201 235 34 201

Laddning Ekbacka 400 581 -181 0 179 -179

Klädskåp Ekbacka 80 72 9 80 72 9

Inventarier Ekbacka 2+4 60 64 -4 60 64 -4

Möbler OFN 60 60 0 60 60 0

Affärsverksamhet 24 697 26 898 -2 201 24 526 26 727 -2 200

Hyreshus Rälla 16 500 18 897 -2 397 16 492 18 888 -2 397

Kvarngatan 25 B 250 211 39 250 211 39

Golv Sjöstugan 300 166 134 300 166 134

HSB lägenheter 350 99 252 350 99 252

Brygga Stora rör 750 789 -39 750 789 -39

Yttre hamn Borgholm 315 280 35 153 118 35

Yttre hamn Borgholm 5 942 6 065 -123 5 942 6 065 -123

Sjöräddning Böda 100 71 29 100 71 29

Räcke Kårehamn 0 151 -151 0 151 -151

Asfalt Sandviksham 190 169 21 190 169 21

Övrig verksamhet 3 179 3 271 -92 2 528 2 629 -101

Surfplattor 284 333 -49 0 58 -58

Stadshuset 45 0 45 45 0 45

Skylift 150 150 0 150 150 0

Stuprör 150 87 63 150 87 63

Brandväggar 490 382 108 490 382 108

Nätverk social 900 609 291 641 350 291

Laddning Höken 400 245 155 292 137 155

Extern webb 500 31 469 500 31 469

Office och programvaror 150 0 150 150 0 150

Drönare 60 0 60 60 0 60

Fastigheter 50 0 50 50 0 50

Finansiell leasing 0 1434 -1 434 0 1434 -1 434

S:a färdigställda projekt 84 162 86 805 -2 643 69 620 66 677 2 943

Pågående projekt Beslutad Ack. Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse

totalutgift

Affärsverksamhet 30 299 20 421 9 878 13 815 13 290 526

Byxelkroks hamn 30 299 20 421 9 878 13 815 13 290 526

S:a pågående projekt 30 299 20 421 9 878 13 815 13 290 526

S:a investeringsprojekt 114 462 107 227 7 235 83 435 79 967 3 468
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4.6 Noter

Noter (tkr)

  Kommun Koncern

Not 1: Verksamhetens intäkter 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Intäkter enligt driftredovisning 176 024 197 041 354 484 349 152

Justeras: poster som ej är hänförbara till

verksamhetens intäkter och verksamhetens

kostnader i resultaträkningen -37 671 -32 405 -37 671 -32 405

Summa verksamhetens intäkter 138 353 164 636 316 813 316 747

Försäljningsintäkter 21 983 21 226 21 983 21 226

Taxor och avgifter 23 692 21 912 23 692 21 912

Hyror och arrenden 17 967 18 045 17 967 18 045

Bidrag och ersättningar från staten 46 312 92 133 46 312 92 133

övriga bidrag och ersättningar 5 267 273 183 727 152 384

Försäljning av verksamhet 21 562 10 881 21 562 10 881

Försäljning av anläggningstillgångar 1 570 166 1 570 166

Summa verksamhetens intäkter 138 353 164 636 316 813 316 747

Not 2: Verksamhetens kostnader 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Kostnader enligt driftredovisning -855 353 -848 408 -972 727 -941 403

Justeras: poster som ej är hänförbara till

verksamhetens intäkter och verksamhetens

kostnader i resultaträkningen 74 739 55 236 74 739 55 236

Summa verksamhetens kostnader -780 614 -793 172 -897 988 -886 167

Bidrag och transfereringar -50 906 -37 567 -50 906 -37 567

Köp av huvudverksamhet -82 035 -104 208 -82 035 -104 208

Löner och andra ersättningar -468 576 -461 640 -468 576 -461 640

Pensionskostnader -59 432 -60 996 -59 432 -60 996

Övriga verksamhetskostnader -119 665 -128 761 -237 039 -221 756

Summa verksamhetens kostnader -780 614 -793 172 -897 988 -886 167

Not 3: Avskrivningar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Avskrivningar enligt plan -26 656 -23 684 -65 499 -61 473

Nedskrivningar -9 226 0 -9 226 0

Summa avskrivningar -35 882 -23 684 -74 725 -61 473

Not 4: Skatteintäkter 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Preliminär kommunalskatt 467 448 449 903 467 448 449 903

Korrigering av slutavräkning 2017; -351 kr per 
inv (10 860 1 nov 2016) 0 -3 812 0 -3 812

Prognos slutavräkning 2018, -61 kr per inv 
(10859 1 nov 2017) 0 -662 0 -662

Korrigering av slutavräkning 2018; -98 kr per 
inv (10 859 1 nov 2017) -1 064 0 -1 064 0

Prognos slutavräkning 2019, -430 kr per inv 
(10890 1 nov 2018) -4 683 0 -4 683 0
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Summa skatteintäkter 461 701 445 429 461 701 445 429

Not 5: Generella statsbidrag och utjämning 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Inkomstutjämning 147 799 146 759 147 799 146 759

Strukturbidrag 3 354 3 345 3 354 3 345

Regleringsbidrag 7 647 3 067 7 647 3 067

Kostnadsutjämning -20 451 -9 132 -20 451 -9 132

Kostnadsutjämning LSS 19 883 14 949 19 883 14 949

Fastighetsavgift 50 078 49 385 50 078 49 385

Tillfälligt generellt statsbidrag 5 910 10 861 5 910 10 861

Summa generella statsbidrag och utjämning 214 220 219 234 214 220 219 234

Not 6: Finansiella intäkter 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Räntor på likvida medel 14 24 14 123

Aktieutdelning 8 156 5 956 16 781 7 278

Borgensavgift 3 273 3 309 0 0

Summa finansiella intäkter 11 443 9 289 16 795 7 401

Not 7: Finansiella kostnader 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Kostnadsräntor -4 880 -4 023 -11 119 -10 162

Ränta pensionsskuld 0 0 0 0

Bankkostnader -224 -100 -224 -100

Summa finansiella kostnader -5 104 -4 123 -11 343 -10 262

Not 8: Immateriella Anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärden 0 0 5 411 5 411

Årets nyanskaffningar 0 0 0 0

Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 5 411 5 411

Ingående avskrivningar 0 0 -2 297 -1 327

Åretsavskrivningar enligt plan 0 0 -1 045 -970

Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 -3 342 -2 297

Utgående bokfört värde 0 0 2 069 3 114

Not 9: Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Mark

Ingående anskaffningsvärden 7 726 7 576 28 807 7 576

Årets nyanskaffningar 0 150 1 954 21 231

Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 726 7 726 30 761 28 807
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Ingående avskrivningar

Åretsavskrivningar enligt plan

Avyttringar och utrangeringar

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 0 0

Utgående bokfört värde 7 726 7 726 30 761 28 807

Byggnader och tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärden 755 607 723 768 1 093 709 1 047 585

Årets nyanskaffningar 76 197 31 839 88 475 48 817

Omklassificering 9 524 0 18 129 0

Avyttringar och utrangeringar 0 0 -10 657 -2 693

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 841 328 755 607 1 189 656 1 093 709

Ingående avskrivningar -325 352 -306 630 -448 260 -418 917

Årets avskrivningar enligt plan -20 685 -18 722 -31 315 -29 343

Årets nedskrivning -9 226 0 -9 226 0

Omklassificering 0 0 0 0

Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -355 263 -325 352 -488 801 -448 260

Utgående bokfört värde 486 065 430 255 700 855 645 449

Pågående nyanläggning

Ingående anskaffningsvärden 9 524 7 824 32 212 7 824

Årets nyanskaffningar 0 1 700 0 24 388

Omklassificering -9 524 0 -18 129 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 0 9 524 14 083 32 212

Utgående bokfört värde 493 791 447 505 745 699 706 468

Not 10: Maskiner och inventarier 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 133 625 130 878 912 182 900 471

Årets nyanskaffningar 2 335 2 747 55 255 34 861

Omklassificering 0 0 0 0

Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 -23 150

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 135 960 133 625 967 437 912 182

Ingående avskrivningar -122 092 -119 231 -453 774 -424 042

Årets avskrivningar enligt plan -3 628 -2 861 -29 770 -29 150

Årets nedskrivning 0 0 -516 0

Omklassificering 0 0 0 0

Avyttringar och utrangeringar 0 0 0 -582

Utgående ackumulerade avskrivningar -125 720 -122 092 -484 060 -453 774
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Finansiell leasing

Ingående balans 3 484 2 839 3 484 2 839

Årets nyanskaffning 1 435 2 746 1 435 2 746

Årets avskrivning -2 342 -2 101 -2 342 -2 101

Utgående balans 2 577 3 484 2 577 3 484

Utgående bokfört värde 12 817 15 017 485 953 461 892

Not 11: Finansiella anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Aktier i Borgholm Energi AB 3 100 3 100 0 0

Övriga andelar 3 829 1 730 8 082 8 976

Kommuninvest 3 591 3 591 3 591 3 591

Redovisat värde vid årets slut 10 520 8 421 11 673 12 567

Summa anläggningstillgångar 517 128 470 943 1 245 394 1 184 041

Not 12: Fordringar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Kundfordringar 5 714 4 051 41 412 41 090

Ersättning för mervärdesskatt 4 634 5 831 5 437 6 709

Interimsfordringar proceedo 7 855 13 429 7 855 13 429

Interimsposter 111 743 102 342 126 131 125 418

Fordringar hos staten 1 053 1 280 1 182 3 999

Slutavräkning 0 0 0 0

Övriga fordringar 15 490 300 17 921 3 227

Redovisat värde vid årets slut 146 489 127 233 199 937 193 872

Not 13: Kassa och bank 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Likvida medel 12 13 24 13

Handkassor 70 86 72 86

Bankkonto 21 135 77 380 84 530 121 952

Södra medlemskonto 361 357 361 357

Summa 21 578 77 836 84 987 122 408

Not 14: Eget kapital 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital

Ingående eget kapital -262 752 -251 166 -353 850 -340 953

Byte av redovisningsprincip 0 6 022 0 6 022

Periodens /årets resultat -4 118 -17 608 -23 711 -30 909

Utgående eget kapital -266 870 -262 752 -389 561 -365 840

Not 15: Avsättning för pensioner 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Avsättningen

Ingående avsättning 18 972 18 624 18 972 18 806

Pensionsutbetalningar -1 107 -1 049 -1 425 -1 072

168



Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Årsbokslut 2019
Borgholms Kommun  38

  Kommun Koncern

Nyintjänad pension 398 851 358 959

Ränte- och basbeloppsuppräkning 483 296 489 299

Förändring av löneskatten 153 68 140 89

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 0 0

Övrigt 858 182 3 067 2 087

Utgående avsättning 19 757 18 972 21 601 21 169

Aktualiseringsgrad 99% 99% 99% 99%

Specifikation - Avsatt till Pensioner

Pensioner och liknande 7 503 8 019 8 987 9 787

Övriga pensioner och liknande 7 021 6 422 7 021 6 422

Särskild avtalspension, visstidspension mm 1 376 827 1 376 827

Summa pensioner 15 900 15 268 17 384 17 036

Löneskatt 3 857 3 704 4 217 4 133

Summa avsatt till pensioner 19 757 18 972 21 601 21 169

Antal visstidsförordnanden

Politiker 4 4 4 4

Tjänstemän

Not 16: Andra avsättningar 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Uppskjuten skatteskuld

Ingående avsättning 0 0 36 643 37 262

Årets avsättning 0 0 -1 959 -619

Utgående avsättning 0 0 34 684 36 643

Sluttäckning deponier

Ingående avsättning 0 0 6 946 6 067

Årets avsättning 0 0 843 1 584

Under året ianspråktagna belopp 0 0 0 -705

Utgående avsättning 0 0 7 789 6 946

Återbetalning friskolor 2015-2018

Ingående avsättning 0 0 599 0

Årets avsättning 0 0 -144 599

Utgående avsättning 0 0 455 599

Summa andra avsättningar 42 928 44 188

Not 17: Långfristiga skulder 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående låneskuld 255 400 259 334 736 650 755 864

Nyupplåningar under året 0 0 0 0

Årets amortering 0 -3 934 -6 970 -19 214

Utgående låneskuld 255 400 255 400 729 680 736 650
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Långfristiga skulder

Kommuninvest 255 400 255 400 0 0

Långfristig skuld finansiell leasing 1 350 1 786 1 350 1 786

Skuld investeringsbidrag 6 924 7 085 6 924 7 085

Periodiserade anslutningsavgifter 0 0 128 920 122 063

Summa 263 674 264 271 137 194 130 934

Summa långfristiga skulder 263 674 264 271 866 874 867 584

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Genomsnittlig ränta 0,57% 0,62% 0,57% 0,62%

Genomsnittlig räntebindningstid 0,77 år 0,80 år 0,77 år 0,80 år

Lån som förfaller inom:

1 år 75% 67% 75% 67%

2-3 år 15% 18% 15% 18%

3-5 år 10% 15% 10% 15%

Not 18: Kortfristiga skulder 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Semesterlöneskuld 25 831 25 580 28 612 28 353

Interimsposter 28 561 31 344 59 833 56 447

Källskatt 7 420 7 154 7 420 7 595

Pensioner, individuell 14 924 16 241 16 762 17 440

Leverantörsskulder 35 244 27 096 54 939 45 136

Arbetsgivaravgift 8 620 8 662 9 723 9 315

Skulder till Staten 0 0 0 0

Kortfristig skuld till staten 5 747 4 474 6 383 5 045

Övriga kortfristiga skulder 5 062 5 378 26 044 32 020

Moms 598 522 940 940

Kortfristig skuld finansiell leasing 2 888 3 566 2 888 3 566

Summa 134 895 130 017 213 543 205 857

Not 19: Borgensåtaganden m m 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Borgholm Energi AB 485 400 484 619 0 0

Summa 485 400 484 619 0 0

Pensionsförpliktelser äldre än 1998

Pensionsförpliktelser 176 870 179 630 180 843 183 784

Löneskatt 42 909 43 578 43 873 44 586

Summa 219 779 223 208 224 716 228 370

Ansvarsförbindelsen

Pensionsförpliktelser som inte upptagits 
bland skulderna

eller avsättningarna och som inte heller har 
täckning i

Pensionsstiftelses förmögenhet.
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Ingående ansvarsförbindelse 223 208 226 831 228 370 231 823

Nya förpliktelser under året

Nyintjänad pension 122 5 043 133 4 864

Ränte- och basbeloppsuppräkning 5 558 3 371 5 688 3 389

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 0 0

Övrigt 1 399 -1 337 1 357 -865

Pensionsutbetalningar -9 839 -9 993 -10 109 -10 112

Förändring av löneskatten -669 -707 -722 -729

Utgående ansvarsförbindelse 219 779 223 208 224 716 228 370

Aktualiseringsgrad 99% 99% 99% 99%

Not 20: Leasing 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Finansiell leasing bilar

Totala leasingavgifter 5 582 4 999 9 710 10 633

Nuvärde minimileasingavgifter 2 576 3 484 2 576 3 484

Därav förfall inom 1 år 2 888 3 566 2 898 5 875

Därav förfall inom 1-5 år 1 350 1 786 1 653 5 110

Not 21: Kommuninvest

Borgholms kommun har i juni månad 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och regioner som per 2019-12-31 var 
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.     Mellan samtliga medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna 
vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i 
förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 
storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den 
finansiella effekten av Borgholm kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 
kronor. Borgholms kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 816 930 987 kronor och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 817 496 237 kronor.
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4.7 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättat i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 
redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland 
annat innebär att:

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering 
av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och 
anskaffningsvärdet.

I och med ny beslutad redovisningslag från och med 2019 och förbudet mot uppskrivning 
av finansiella tillgångar har kommunen behövt revidera sitt insatskapital i 
Kommuninvest. För Borgholms kommun innebär detta att återföra 6,0 mkr mot eget 
kapital och en marginell minskning i soliditet.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i 
resultaträkningen och i kassaflödesanalys.

Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 
1,0 mkr.

Intäkter
Redovisning av skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR:s decemberprognos 
cirkulär 19:59 i enlighet med rekommendation R2.

Redovisning av intäkter

Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med 
försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Övriga 
intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: Hyresintäkter i den period 
uthyrningen avser, ränteintäkter i den takt som tillgången förräntas samt erhållen 
utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker.

Statliga investeringsbidrag bokförs initialt som en skuld. I enlighet med 
matchningsprincipen intäktsförs sedan inkomsten successivt i takt med att 
investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder.

Kostnader
Avskrivningar

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade 
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive 
eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs 
emellertid inga avskrivningar.

Avskrivningstider

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen 
skrivs sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden.

Följande avskrivningstider tillämpas:
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Immateriell tillgång 0 år

IT utrustning 3 år

Kommunbilar 5 år

Inventarier 10 år

Byggnader 33 år

Hamnar 50 år

Övriga maskiner och inventarier 20 år

För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod där varje 
komponents värde uppgår till minst 46 500 kr tillämpas komponentavskrivning.

För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal till exempel leasing används den 
verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid.

För tillgångar med ett anskaffningsvärde överstigande 46 500 kronor och en 
nyttjandeperiod understigande tre år görs en mer individuell bedömning av 
nyttjandeperioden, vilken därmed kan avvika från kommunens normala avskrivningstider.

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det 
är nödvändigt till exempel verksamhetsförändringar, teknikskiften, 
organisationsförändringar. Normalt omprövas dock inte tillgångars nyttjandeperiod om 
avskrivningstiden är tre år eller lägre och det bokförda restvärdet understiger 46 500 
kronor.

Avskrivningsmetod

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill säga lika stora nominella belopp varje 
år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.

Andra metoder används i speciella fall när dessa bättre återspeglar tillgångens 
förbrukning och tillgången har ett värde som överstiger 46 500 kronor.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 
tre år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre 
värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett helt prisbasbelopp och gäller som 
gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar och därmed också för 
finansiella leasingavtal.

Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nedskrivningar

Om en nedskrivning eller återföring har gjorts efter prövning, ska följande upplysningar 
lämnas för varje tillgång:

 Beloppet som påverkat resultatet under perioden.
 Upplysning om slag av den tillgång som varit föremål för nedskrivning eller 

återföring.
 De händelser eller omständigheter som lett till nedskrivningen eller återföringen.
 Huruvida tillgångens återvinningsvärde utgörs av nettoförsäljningsvärde eller 

anpassat användningsvärde.
 Hur återvinningsvärdet fastställts.

Under 2019 har endast en nedskrivning av materiella anläggningstillgångar gjorts. Då 
huvudbyggnaden på Åkerboskolan brann ner i augusti skrevs denna del ned med 9,2 mkr.
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Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda och förtroendevalda i kommunen är 
beräknade enligt RIPS17 med tillämpning av R10.

Förpliktelser för särskilda avtals/ålderspensioner som inte regleras enligt RIPS17 är 
nuvärdesberäknade med en kalkylränta på 0,7 procent. För avtal med samordningsklausul 
utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget 
annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske.

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när 
det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas 
som ansvarsförbindelse.

Redovisning av hyres-/leasingavtal

Leasingavtal för bilar redovisas som finansiell leasing eftersom värdet totalt för 
tillgångskategorin är väsentligt.
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Koncernredovisning

4.8 Koncernredovisning

Kalmarsunds gymnasieförbund

Verksamhet
Kalmarsunds Gymnasieförbund är ett kommunalförbund som startade 1 juli 1995. 
Förbundet har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal 
vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås.

Ordförande för Kalmarsunds gymnasieförbund är Dzenita Abaza (S) och vice ordförande 
är Björn Andreen (M). Förbundschef är Joachim Håkansson.

Viktiga händelser

 En utredning är genomförd och som påvisar att förbundet i förhållande till riket 
har en väsentligt lägre kostnadsnivå både i jämförelse per elev och per invånare.

 Gymnasieförbundet har även högst kostnadseffektivitet i jämförelse med samtliga 
utbildningsförbund i Sverige. 

 Förbundet har haft dialogmöten med medlemskommunerna om ytterligare en 
permanent nivåhöjning av medlemsbidraget.

 Gymnasieförbundet har infört anställningsstopp sedan januari månad 2019.

Ekonomisk analys
Kalmarsunds gymnasieförbunds resultat för 2019 uppgår till 6,7 mkr. 

Förbundet gick in i året 2019 med ett beräknat underskott om cirka 23,5 mkr. Detta 
innebar att förbundet redan under hösten 2018 började jobba med en åtgärdsplan för att 
anpassa verksamheten till de kommande ekonomiska utmaningarna under 2019. Åtgärder 
har genomgåtts inom samtliga verksamheter och med ett anställningsstopp sedan januari 
2019. Interkommunal ersättning visar på ett positivt resultat i förhållande till budget då 
alltfler elever väljer en av förbundets skolor.       

Kalmarsunds gymnasieförbund
(tkr) Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019

Verksamhetens 
intäkter 128 777 150 461 142 309

Verksamhetens 
kostnader -602 219 -617  767 -600 950

Avskrivningar -4 293 -4 697 -7 015

Verksamhetens 
nettokostnad -477 735 -472 203 -465 657

Finansnetto 457 066 472 668 472358

Årets resultat -20 670 464 6 700

Balansomslutning 168 164 214 310

Investeringar 4 564 12 564

Soliditet (%) 22% 27%
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Framtid
Under det kommande decenniet ökar antalet 16-19 åringar inom medlemskommunerna, 
vilket innebär att den potentiella målgruppen till gymnasieskolan blir större. Enligt 
befolkningsprognosen i medlemskommunerna kommer antalet 16-19 åringar att öka med 
en procentuell ökning för ålderskategorin med ca 21 % fram till år 2028.

År 2020 forsätter återställning av 2018 års negativa resultat vilket innebär att förbundet 
måste skapa yterliggare marginaler än bara ett positivt resultat. 

En annan ekonomisk utmaning under kommande perioder är pensionskostnaderna för 
lärarlönesatsningar. Förstelärarreformen täcker själva löneökningarna men inte ökningen 
av pensionskostnader.    

Borgholm Energi Elnät AB

Verksamhet
Borgholm Energi Elnät AB är ett kommunägt bolag som producerar och levererar vatten, 
el, värme, skolmat och mat till äldreboenden. Bolaget sköter även gator och parker samt 
tar hand om hushållens avfall och avlopp. I ansvaret ingår också att sköta lokalvård i 
kommunens fastigheter samt att, via de egna fastigheterna, erbjuda företag att hyra 
lokaler för sin verksamhet.

Koncernen Borgholm Energi har ca 12 000 kunder, där många är kunder inom flera av 
verksamhetsområdena, och en omsättning på ca 200 mkr. Antal anställda uppgår till drygt 
100 personer.

Borgholm Energi Elnät ägs av Borgholms kommun och ett antal enskilda personer. 
Kommunen är dominerande ägare med 99,36 procent av rösterna. Borgholm Energi AB 
är i sin tur helägt av Borgholm Energi Elnät AB, som har 30 000 aktier i bolaget.

Viktiga händelser
Skattefinansierat

I november togs beslutet att bolagets skattefinansierade verksamheter från årsskiftet ska 
övergå i kommunal regi. Arbetet med övergången sattes igång i och med att beslutet togs. 

Taxefinansierat

Under året genomfördes en undersökning av nöjd kund index (NKI). Borgholm Energi 
fick som bolag betyget Väl godkänd. Totalt placerade sig bolaget på plats nr 14 i landet 
av de 70 talet företag som deltog i denna undersökning. 

Ny styrelse tillsattes vid årsstämman 2019-03-27. Den nya styrelsen och bolagets 
verksamhetschefer genomförde under juni månad strategidagar där verksamheternas 
förutsättningar och kommande utmaningar belystes. Resultatet av dessa dagar utgjorde 
grunden i Borgholm Energis affärsplan som beslutades i december. Affärsplanen kommer 
att vara en av de viktigaste grundpelarna i utvecklingen av Borgholm Energis samtliga 
verksamheter. 

Renhållningsordning beslutades 2019-12-09. Renhållningsordningen är resultatet av ett 
omfattande arbete i samverkan mellan politiker och tjänstemän. Renhållningsordningen 
med dess riktlinjer för miljöarbetet i kommunen är ett av de viktigaste styrdokumenten 
för verksamheten Återvinning och avfall. 
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I samverkan med Kalmar Energi, Ålem Energi samt Oskarshamn Energi har underlag 
inför samt uppstart av upphandling gällande nästa generations elmätare och 
mätinsamlingssystem genomförts. Upphandlingen förväntas slutföras under februari 
2020, installation av nya mätare är planerat att påbörjas under 2020.

Ekonomisk analys
Skattefinansierat

Gata/park: Med avseende av minskade hamnintäkter för Borgholms hamn och trots 
minskad bemanning överskrider verksamheten årets budget. 

Kosten: Verksamheten kommer att överskrida årets budget, främst beroende på ökade 
livsmedelskostnader samt ett ökat uttag av timanställda.

Taxefinansierat

Aktieinnehav i Bixia AB har avyttrats till en summa av 7 424 tkr.

Återvinning och avfall: Fortlöpande genomgång av taxemodeller. Totalkostnaden för 
avfallshanteringen minskade jämfört med 2018, vilket främst tydliggjordes under 
senhösten..

Vatten och avlopp: Ökade driftskostnader för undersökning och underhåll av ledningsnät 
under hösten.

Egen fastighetsförvaltning/bostäder: Trots extraordinära kostnader på 400 tkr gör 
verksamheten ett positivt resultat på 660 tkr.

Fjärrvärme: Lägre kostnader för flisinköp för året gör att årets budget överträffas. Lägre 
intäkter i december beroende på det milda vädret.

Vindkraft: Högre ersättning för producerad energi, håller året ut sedan sänkta 
prissäkringsnivåer. 

Elnät: Följer budget, har erhållit koncernbidrag för att täcka den kommande 
aktieutdelningen.

Borgholm Energi Elnät AB

(tkr) Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019

Verksamhetens 
intäkter 228 806 206 059 218 700

Verksamhetens 
kostnader -167 267 -150 696 -159 317

Avskrivningar -36 726 -37 784 -37 396

Verksamhetens 
nettokostnad 24 813 17 579 21 987

Finansnetto -9 376 -9 629 -2 653

Årets resultat 15 437 7 950 19 334

Balansomslutning 806 734 834 210

Investeringar 67 433 94 980 53 772

Soliditet 12,3% 14,2%
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Framtid
Arbetet har påbörjats för att föra över samtliga skattefinansierade verksamheter till 
kommunen.

Taxefinansierat

Elnät: Intäktstak, effektiviseringskrav, kvalitetsavdrag. Möjligheten att få en avkastning 
på verksamhetens kapital begränsas av myndigheternas reglering samt lagstiftning. 
Reglering av verksamheten sker i 4 årsperioder. Risk för under/överdebitering och mindre 
marginaler ställer högre krav på uppföljning och prognoser.

Kända förutsättningar är att tidigare års underdebitering kommer att få räknas in i elnäts 
intäktsram under kommande regleringsperioder 2020-2023 samt 2024-2027, 
förutsättningen är dock att intäkterna går till investeringar. Ytterligare förutsättningar är 
att det enbart är summan av investeringarna som överstiger 1 % av elnätsanläggningens 
icke åldersjusterade nuanskaffningsvärde som får tillgodoräknas samt att 25 % av 
finansieringen måste ske med andra medel. Borgholm Energi har kommande fyra år 
investeringar planerade på 26 mnkr, utbyte av mätinsamlingssystem och mätare står för 
den största delen av dessa. Dessa investeringar medför en möjlighet att utöka vår intäkt 
med de 18 mnkr som underdebiterats från regleringsperioden 2012-2015 under 
kommande 2 regleringsperioder

Vatten och avlopp: Ny lagstiftning samt nya tolkningar befintlig lagstiftning kan förändra 
förut-sättningarna för att fortsatt utveckla VA-tjänsterna och dess infrastuktur. Detta 
gäller för samtliga VA-organisationer i Sverige. Under början av 2020 förväntas Mark 
och miljööverdomstolen lämna domslut i frågan gällande anslutningsplikt för vatten. Ett 
liknande fall i Varberg gällande anslutnings-plikt för spillvatten är också under prövning. 
Avgiftskyldighet samt anslutningsplikt inom verksamhetsområde är en fråga som vid 
förändring skulle ha stor påverkan på vår verksamhet. Tekniska förutsättningar samt 
ekonomisk bärighet i framtida projekt kommer att stå inför stora utmaningar om den 
kollektiva lösningen helt eller delvis löses upp. Många pågående projekteringar bl.a. 
Kårehamn, Djupvik-Lofta E4, Byxelkrok-Böda, förnyelseprojekt av VA nät, 
mätinsamlings-projekt.

Återvinning och avfall: Verksamheten ska arbeta med aktiviteterna som utgår från målen 
i avfallsplanen, till exempel översyn av insamlingssystemet för hushållsavfall. 
Verksamheten ska titta på andra lämpliga verksamhetsspecifika mål, till exempel 
nettofossilfri verksamhet. Samråd kommer att starta under hösten med aktörer som 
planerar att söka tillstånd för framtida fastighetsnära förpacknings-insamling. Fortsatt 
utveckling av återvinningscentralerna.

Vindkraft: Från 2020 kommer prissäkringsnivåerna att sänkas, vilket kan påverka 
resultatnivån jämfört med 2019.

Ölands Kommunalförbund

Verksamhet
Ölands Kommunalförbund är ett formellt samarbetsorgan för kommunerna Borgholm och 
Mörbylånga. Kommunalförbundet bildades 1970 och har således varit verksamt i 49 år. 
Kommunalförbundets ledamöter består av 10 förtroendevalda från 
kommunfullmäktigeförsamlingarna varav de båda arbetsutskotten i kommunstyrelserna 
ingår. Ölands Kommunalförbund är huvudman för Räddningstjänsten Öland och för 
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Ölands Turistbyrå.

Viktiga händelser

 Turistorganisationen står inför stora utmaningar framöver. För att klara uppdraget 
krävs att förtroende och tillit byggs upp mellan organisationen och det lokala 
näringslivet.

 Räddningscheferna i södra Kalmar län har nu kommit till ett läge då de anser att 
ställning måste tas till hur nuvarande och framtida behov av samverkan, bäst 
hanteras. 

 Planering för de återstående sträckorna pågår för fullt inom cykelprojektet fyr till 
fyr. Sträckorna är belägna i de södra delarna av Öland.

Ekonomisk analys

Ölands kommunalförbund (tkr)
(tkr) Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2020

Verksamhetens 
intäkter 22 494 34 587 21 439

Verksamhetens 
kostnader -57 693 -71 382 -59 734

Avskrivningar -2 227 -2 800 -2441

Verksamhetens 
nettokostnad -37 426 -39 595 -40 736

Finansnetto 38 092 40 089 40 074

Årets resultat 666 494 -662

Balansomslutning 30 959 29 426

Investeringar 4 704 1 100

Soliditet 29% 28%

Framtid

 Banden mellan turistorganisationen, det lokala näringslivet och verksamheterna i 
respektive kommun behöver stärkas. Även samarbetet med Region Kalmar och 
Destination Kalmar behöver fördjupas.

 Troliga framtida klimatscenarior och extremväder kommer bli mer vanliga i 
framtiden. Vilket leder till en utökad samverkan och samordning mellan de olika 
räddningstjänsterna i Kalmar län.   

 Under senare delen av 2020 så kommer projektet att ansöka om att få bli 
nationellcykelled. Om ansökan beviljas så kommer Öland att bli led nummer tre 
efter Kattegattleden och Sydostleden.
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Bilaga 1 – Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen i korthet
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Direkt under 
fullmäktige har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens operativa 
verksamhet. I kommunstyrelsen och dess arbetsutskott sker beredning och behandling av 
ärenden rörande ledning, samordning och uppföljning av kommunens samlade 
verksamhet. Från kommunstyrelsen läggs också förslag till beslut inför behandling av 
ärenden i kommunfullmäktige.

Budgetram 2019 159 549 tkr

Ordförande Ilko Corkovic (S)

Förvaltningschef Jens Odevall

Sammanställning
Förvaltningen uppvisar en avvikelse på -2,2 mkr. Fastigheter, IT-avdelningen och  plan- 
och byggenheten har högre kostnader än budgeterat vilket bidrar till förvaltningens 
avvikelse men reduceras av lägre kostnader inom övriga verksamheter. Högre kostnader 
inom fastigheter beror först och främst på beslut att införa ny modell för VA-avgifter och 
obudgeterade uppvärmningskostnader för Åkerboskolan.
Åkerboskolan brann till stora delar ned den 13 augusti. Branden orsakades av ett 
blixtnedslag i skolans huvudbyggnad. Räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde 
begränsa spridningen. Genast påbörjades arbetet med att ordna ersättningslokaler och 
utrustning.

Måluppfyllelsen anses vara god med förbättringspotential. Utvecklingsarbete har 
påbörjats och färdigställts under året men inte gett resultat fullt ut. Utmaningar framöver 
är främst ranking i det lokala företagsklimatet samt kommunens sjukfrånvaro.

Analys av verksamheten
Kommunledningsförvaltning
I Borgholms kommun har ett intensivt förberedelsearbete pågått inför våren och 
sommarens många besökare. Flera projekt har genomförts för att rusta offentliga miljöer 
så som parker, lekparker, hamnar, badplatser, gator och gång- och cykelvägar. 
Kommunen samverkar med såväl näringsliv som föreningar för att öka trivseln för både 
bofasta och besökare.

Den nya organisationen trädde ikraft där samhällsbyggnadsnämnden ersattes med en 
myndighetsnämnd, miljö- och byggnadsnämnden och en gemensam förvaltning bildades 
av samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret, 
kommunledningsförvaltningen. Ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder överfördes till 
socialnämnden.

Principbeslut togs även om att återta den skattefinansierade verksamheten från BEAB 
under 2020 medan ansvaret för hamnverksamheten överfördes till kommunen under året.

Viktiga händelser under året
Lekskeppet och lekutrustningen i Bäckmanska parken har varit uppskattat för såväl 
kommunens barnfamiljer, förskolor som besökare. Den nya aktivitetsparken och 
lekplatsen i Löttorp har under året blivit klara och används flitigt av både bofasta och 
besökare.

Upprustningen av Borgholm och Byxelkroks hamn har pågått under året. Ny 
toalettanläggning är upphandlad med placering vid Sjötorget i Borgholm. Ansvaret för 
hamnverksamheten överfördes till kommunen innan sommaren.
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Hyreshuset vid Fröken Märtas väg, Rälla, blev klart med invigning och inflyttning den 31 
augusti. Samtliga lägenheter är uthyrda.

Borgholms Slott fortsätter att locka besökare. Under sommaren slogs rekordet för antal 
besökare under en och samma dag. Totalt uppskattas antal besökare vara fler än 
rekordåret 2017.

Utvärdering för beslut om markanvisning för nytt äldreboende vid Ekbacka pågår. 
Parallellt jämförs kostnader för alternativen blockhyra och att bygga i egen regi.

Åkerboskolan brann till stora delar ned den 13 augusti. Branden orsakades av ett 
blixtnedslag i skolans huvudbyggnad. Räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde 
begränsa spridningen. Genast påbörjades arbetet med att ordna ersättningslokaler och 
utrustning. Ersättningslokalerna är klara och slutbesiktigade och verksamheten planerar 
flytta in i mitten av september. Löpande kontakt och avstämning sker med 
försäkringsbolaget.

Kommunfullmäktige antog 2017-09-18 - Kulturplan Borgholms kommun -2020. Vision 
för kulturpolitiken i Borgholms kommun "Borgholm ska vara en levande kulturkommun 
året om. Kommunmedborgarna ska vara stolta över sin bygd och genom kulturen 
inspirera varandra till utveckling, idéer och engagemang.

Det har arbetats fram en handlingsplan för att förbättra Näringslivsklimatet i kommunen.

I mars implementerades Proceedo, ett inköps- och fakturahanteringssystem. Systemet 
används i samtliga verksamheter för inköp av varor samt för all fakturahantering inom 
kommunen. I och med implementeringen av systemet har ett arbete gjorts med att öka 
antalet e-fakturor som under december når 80 %.

Borgholms kommun har varit delaktig i SKRs projekt "Resursfördelning med fokus på 
prislappar" som riktar sig mot mindre norrlandskommuner. Internt i kommunen fortsätter 
arbetet med att förbättra budgetprocessen bland annat genom att skapa bra underlag för 
beslutsfattarna och öka möjlighet till delaktighet och politiska prioriteringar.

Borgholms kommun medverkar i ett utvecklingsprojekt, tillsammans med Sveriges 
kommuner och Regioner (SKR) och ett antal norrlandskommuner, som omfattar att 
utveckla budgetprocessen för små kommuner. Projektet pågår till hösten 2020.

Ekonomisk analys
Förvaltningen uppvisar en avvikelse på -2,2 mkr under perioden.

 Kommunfullmäktige har högre kostnader för arvoden än budgeterat. 
 Avvikelsen inom gata, park och hamnar avser extrabeställningar som kommunen 

har beställt och som inte ingår i ordinarie avtal.
 Fritidsverksamheten har under har haft lägre intäkter än budgeterat samt högre 

kostnad för badhusavtalet i och med indexuppräkning.
 Högre kostnader för kommunens fastighetsförvaltning beror på införande av ny 

debiteringsmodell för VA, så kallade lägenhetsekvivalenter, högre kostnad för 
fjärrvärme än budgeterat, differens i elpris, samt att internhyra för köken inte 
kommer att fördelas ut under innevarande år. 

 Hyra av fastigheten Kamelen för socialförvaltning och arbetsförmedling ger för 
året ett underskott. Avtalet är uppsagt och upphör vid årsskiftet. 
Arbetsförmedlingen betalar sin del av hyra året ut och har därefter valt att inte 
hyra lokaler i kommunen för bokade besök.

 Inom kommunledning är det en tjänst som inte är budgeterad.
 Negativ budgetavvikelse på administrationen beror av högre driftskostnader än 

budgeterat för bland annat konsulttimmar kopplade till IT-system, posthantering 
och andra administrativa tjänster. Överskott återfinns vad gäller 

181



Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Årsbokslut 2019
Borgholms Kommun  51

personalkostnader på grund av sjukskrivningar. Servicecenter visar nästintill en 
budget i balans.

 Tillväxteneheten har haft vakanta tjänster under perioden samt inte debiterats för 
interna kostnader från bygg- och planenheten. 

 Ekonomiavdelningen har under året haft lägre personalkostnader än budgeterat 
samt lägre kostnader för försäkringar och implementering av e-handelssystem.

 HR-avdelningen har generellt lägre kostnader än budgeterat, exempelvis inom 
annonseringskostnader för rekrytering, personalutbildning och övergripande 
personalutbildning. 

 IT-avdelningens underskott beror främst på ökade kostnader för licenser samt 
underhållsavtal.

 Interna intäkter är inte redovisade på plan- och bygg, vilket är förklaringen till 
den negativa budgetavvikelsen. Överföring av dessa medel kommer inte att 
göras. Vidare återfinns överskott på externa intäkter kopplade till större 
planprojekt och överskott kopplat till personal.

 Miljöenheten visar på en positiv budgetavvikelse beroende av högre intäkter för 
perioden än budgeterat. Den nya lagen gällande tobak ger ytterligare intäkter som 
inte var beräknat inför budget 2019.

 Underskottet på bostadsanpassningen beror av högre kostnader för 
bostadsanpassningsuppdrag än beräknat under perioden.

Ekonomisk sammanställning ansvar
 Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse

Total

1000 Kommunfullmäktige 846 1 187 -341

1010 Kommunstyrelse 76 979 77 306 -327

1011 Samlastning 1 198 -197

1012 Gata, park och 
hamnar 16 199 16 538 -339

1013 Fritid 7 523 7 720 -198

1015 Fastigheter -1 363 -57 -1 306

1016 Fastighetsfunktion 15 242 15 618 -375

1100 Kommunstab 6 010 6 760 -750

1101 Administration 5 937 6 079 -143

1102 Servicecenter 1 639 1 721 -82

1105 Tillväxtenhet 8 580 6 808 1 772

1110 Ekonomiavdelning 7 449 6 904 544

1112 IT- avdelning 1 491 2 452 -960

1120 HR-avdelning 8 188 6 678 1 510

1130 Plan- och byggenhet 695 1 678 -983

1135 Miljöenhet 3 017 2 520 497

1139 Bostadsanpassning 1 522 2 054 -532

1200 Sommarlovsaktiviteter 0 -2 2

1203 Lovaktiviteter 0 -7 7

Summa 159 954 162 155 -2 200
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Nämndens mål
Nedan redovisas nämndens mål utifrån strukturen perspektiv, kommunfullmäktigemål, 
nämndens mål. De tre perspektiven är medborgare, organisation och hållbarhet. Både 
kommunfullmäktigemålen och nämndens mål är knutna till dessa perspektiv. 
Kommunfullmäktiges mål följs av nämndens mål med en bedömning om målet är uppnått 
(grön), delvis uppnått (gul) eller ej uppnått (röd). Vidare återfinns analys av målet. 
Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive nämndmål där utfall av nyckeltal som 
mäts visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive nyckeltal.

Medborgare
Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delaktighet, 
inflytande och lika möjligheter.

Medborgarens väg in ska vara enkel och tydlig

Nöjd inflytandeindex visar 44 för Borgholms kommun jämför med 39 för riket. 
Kommunen arbetar vidare med handlingsplan som togs efter satsningen "förenkla helt 
enkelt" och näringslivsstrategin. Införande av plattform för e-tjänster är genomfört samt 
även framtagandet av app för hänvisning. Utveckling av servicecenter, administrationen 
och e-tjänster har genomförts under året. Ny webbplats liksom fler e-tjänster kommer 
lanseras under nästkommande år vilket ytterligare kommer förbättra kommunikationen 
med medborgarna.

Medborgaren känner sig delaktig i kommunens utveckling

Målet anses vara uppnått. Detta baseras på att SCBs medborgarundersökning som visar 
att NII (nöjd inflytande index) ligger över riksgenomsnittet (44 jmf 39 för riket). Av 
mätta parametrar är det främst förtroende och påverkan som kan förbättra medborgarnas 
nöjdhet ytterligare. Kommunen ligger över snittet inom samtliga mätta parametrar.

Riktlinje för medborgardialog har fastställts under hösten 2019.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Nöjd-Inflytande-Index 39 44

 Hur god är kommunens webinformation till medborgarna 80 70

 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i 
kommunens utveckling?

60 50

Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och 
myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir fler.

Borgholms kommun ska ha flest nystartade företag i länet

Under 2019 har vi haft 6,2 nystartade företag per 1000 invånare. Målvärdet var 5,2.
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Senast 2022 ska kommunen nått topp 50 i Svenskt näringslivs ranking av 
företagsklimatet

Målet är inte uppnått, vid mätning utförd i början på 2019 ligger vi på plats 261. Under 
2019 har en handlingsplan för bättre företagsklimat beslutats. handlingsplanen innehåller 
13 aktiviteter som är kopplade till två strategier

 Förbättrat bemötande och service till våra företag
 Utveckling av vårt sätt att informera och kommunicera med våra företag

Senast 2022 ska kommunen nått topp 3 i jämförelse med kommuner med 
dominerande säsongsvariationer i svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet

Under 2019 var Borgholms kommun på plats 15. En handlingsplan är upprättad och 
beslutad, aktiviteter är igång. Samtliga aktiviteter bottnar i två strategier

 Förbättrat bemötande och service till våra företag
 Utveckling av vårt sätt att informera och kommunicera med våra företag

Senast 2022 ska kommunen nått topp 25 i SKRs undersökning av 
myndighetsverksamheten.

Målet anses vara delvis uppnått. Resultat och ranking avseende 2019 presenteras i mitten 
av april 2020. Jämfört med 2018 så har Borgholms kommun ett förbättrat omdöme inom 
samtliga områden förutom brand.

Inom serveringstillstånd var Borgholms kommun på plats 14 under 2018 vilket till stor 
del bygger på kundkommunikation. Under hösten kommer det genomfördes det övningar 
i kundbemötande samt en inspirationsföreläsning i "arbetsglädje" som är en del i 
kundbemötande.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Antal nya företag som har startats per 1 000 invånare i 
kommunen

5,2 6,2

 Utföra 100 företagsbesök under 2019 100 103

 Ska vara bland de 200 bästa inom svenskt näringslivs ranking 
inom det lokala företagsklimatet

200 261

 Sammanfattande omdöme om kommunens service för 
företagen (NKI)

70 74

Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för att leva, 
verka och bo i hela kommunen året runt.

Skapa god kommunikation med kommunens medborgare och andra 
servicefunktioner

Målet är delvis uppnått. Enligt SCB:s medborgarundersökning upplever medborgarna att 
kontaktmöjligheterna är goda, 60 jämfört med 48 för riket och information får också ett 
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godkänt resultat 56 jämfört med 53 för riket. Nöjd medborgarindex (NMI) mäter bland 
annat bemötande och tillgänglighet och här får kommunen också ett bra omdöme 59 
jämfört med 55 för riket.  Arbetet med digitalisering har inte utvecklats i den takt som 
beslutats utan förväntas få effekt först under 2020.

Borgholms kommun ska skapa möjlighet för fiber till samtliga medborgare

Målet anses vara delvis uppnått. Utbyggnaden av fiber pågår och i Borgholms tätort var 
det färdigställt innan halvårsskiftet. Parallellt pågår utbyggnaden av fiber i sin slutfas i 
övriga delar av kommunen. Arbetet fortsätter under 2020.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via 
telefon som får ett direkt svar på enkel fråga

50 40

 Andel ärenden som inkommer via e-tjänst 50 % 30 %

 Minst 75 % av kommunens hushåll ska ha möjlighet att ansluta 
sig till fiber.

75 % 50 %

Organisation
Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där 
medarbetarna bidrar till utveckling

Medarbetarna är nöjda med sin arbetssituation genom delaktighet, engagemang och 
personlig utveckling

Målet är delvis uppnått, Sjukfrånvaron är fortsatt för hög.

Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2019-2021 är framtagen. Arbetet är långsiktigt och 
full effekt förväntas uppnås först under 2021.

Den mindre medarbetarundersökningen är genomförd och arbetet med verksamheternas 
handlingsplaner pågår ,  Både medarbetarindex såväl som ledarindex är på samma nivå 
som föregående år. Här kan nämnas att omsättningen på chefer har varit hög vilket kan ha 
påverkat svaren.

Borgholms kommun arbetar kontinuerligt med att upplevas som en attraktiv medarbetare, 
bland annat genom förbättring av processer som underlättar samt höjer kvaliteten i 
arbetet, Friskvårdsbidrag för att stimulera till träning och hälsa. Även ökat antal 
hälsofrämjande aktiviteter, ledarutvecklingsprogram och att varje medarbetare har en 
tydlig befattningsbeskrivning förväntas ha en positiv effekt. Under hösten planeras fler 
aktiviteter för att stärka ledar- och medarbetarskapet.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel tjänster som annonseras inom 
kommunledningsförvaltningen är på 100 %

100 % 100 %

 Andel verksamheter som har mål och handlingsplan avseende 
jämställdhet och mångfald.

100 % 100 %

 Förbättra Medarbetarindex mot fg mätning  Lika

 Förbättra Ledar-index mot fg mätning  Lika
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Nyckeltal Målvärde Utfall

 Kommunens totala sjukfrånvaro 5 % 7,6 %

Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig 
organisation

Verksamheten är effektiv och ändamålsenlig

Målet anses vara delvis uppnått. Flertalet aktiviteter som syftar till att på olika sätt 
effektivisera verksamheten pågår. Utbildningar av chefer kopplat till mål-, resultat- och 
löneprocessen är planerad till september 2019. I samarbete med SKR arbetar Borgholms 
kommun med att förbättra budgetprocessen genom bättre förplanering och tidigarelagt 
budgetbeslut så att verksamheten får bättre förutsättningar för anpassning. På flertalet 
enheter pågår genomlysning av arbetet för att se hur detta kan bli mer effektivt och 
ändamålsenligt.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Varje medarbetare ska ha haft mål- resultat och lönedialog med 
tillhörande utvecklingsplan

100 % 97,5 %

  Kartlaggning av kommunens processer 10 4

 E-blomlådan, förbättring mot fg år  
Oförändrat

Hållbarhet
Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en 
ansvarsfull samhällsutveckling.

Verksamheten ska arbeta för minskad användning av fossila bränslen

Målet anses vara uppnått. Utbyte av bilar görs kontinuerligt till el-drivna fordon. Under 
2019 levereras 6 st nya elbilar som ersätter tidigare diesel-drivna fordon. Även 
laddhybrider har införskaffats i enighet med målet att minska användningen av fossila 
bränslen. Borgholms kommun klimatkompenserar numera för flygresor. En ny miljö- och 
hållbarhetsstrategi har antagits och nu utarbetas ett handlingsprogram, vilket möjliggör ett 
förbättrat arbete med att minska användningen av fossila bränslen i kommunens 
verksamheter. Vi arbetar också för att möjliggöra etablering av biogasmack och därmed 
avsättning för lokal biogasproduktion.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel flygresor i förhållande till annat res-sätt.  Lika

 Andel miljöbilar 35 22
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Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god 
ekonomisk hushållning, långsiktighet och stabilitet.

Verksamheten ska arbeta för att bibehålla alternativt öka arealen våtmarker och 
ängsmarker

Baltic Blue Growth och de sammankopplade LOVA-projekten slutredovisades i maj och 
avvaktar slututbetalning. Kompletteringar är insända enligt begäran angående LONA-
projekten. Inledande möten och diskussioner om LOVA LRF "från strategi till åtgärd." 
Områden är utpekade för vidare utredning i LONA.

VA-planens arbetsversion (inte den antagna 2013) innehåller ett utökat avsnitt om 
dagvattenhantering, inklusive en påbörjad Dagvattenpolicy. Den nya versionen av VA-
planen planeras vara klar samtidigt som den nya översiktsplanen.

Arbete pågår att hitta lämpliga områden för dagvatten-hantering i tätbebyggt område. 
Områdena illustreras och beskrivs i VA-planens dagvattenavdelning. Anläggning eller 
projektering är påbörjad på flera platser, (Lilla Triangeln, Tallen och Göta-Freja-
området).Fokus främst på Borgholm-Köpingsvik men även Löttorp.

Verksamheterna ska ha energieffektiva fastigheter

Målet anses vara uppnått. Borgholms kommun arbetar successivt med att reinvestera i 
energieffektiv teknik inom värme, ventilation och styrning. Vid nybyggnation gäller de 
riktvärden som minst anges i Boverkets byggregler, BBR eller bättre (Miljöbyggnad 
silver). Kommunen kommer hösten 2019 att delta i EU-projektet ANM- Öland med 
målsättning att skapa lokal elförsörjning genom exempelvis solpaneler och minskad 
energiförbrukning med hjälp av den senaste tekniken inom styr och regler. Under 2019 
har ytterligare laddstationer för kommunens elbilar installerats inom ramen för 
"Klimatklivet". Prognosen för helåret är att målet kommer vara fortsatt uppnått.

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt

Arbete pågår avseende en budget i balans, genom olika åtgärder, framförallt inom 
socialnämnden. Siffror avseende 2018 för standardkostnadsavvikelse visar att avvikelsen 
inom IFO fortsätter att öka, 8 5% jämfört med 80% under 2017. I övrigt ligger även 
förskolan över standardkostnad (22 %) medan grundskola, fritidshem och äldreomsorg 
uppvisar mindre avvikelser. Inför budget 2020 tillämpas en budgetmodell med 
utgångspunkt från tekniska ramar, d.v.s. vad verksamheten borde kosta utifrån demografi 
mm.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel våtmarker och ängsmarker bibehålls eller ökar  Lika

 Minskad energianvändningen 50 % 50 %

 Referenskostnad för verksamheter inom kommunstyrelsens 
område

 
Uppnått

 Ökad avtalstrohet jämfört med föregående år  
Uppnått
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Personaluppföljning
Arbetad tid motsvarande årsarbetare under december 2019 är 78,9 årsarbetare, jämfört 
med 45,9 årsarbetare vid samma period föregående år. Ökningen förklaras av beslutad 
omorganisation samt återbesättning av vakanta tjänster.

Arbetad tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Antal 
årsarbetare 
2018

116,4 74,8 84,2 80,8 87,3 79,4 57,3 64,7 62,9 66,8 65,1 45,9

Antal 
årsarbetare 
2019

101,3 97,3 102,6 99,2 105,3 93,3 88,3 98,3 107,2 117,1 104,5 78,9

Nedan redovisas fyllnad- och övertidstimmar för 2019 samt för 2018. Antal 
övertidstimmar för perioden är 16 jämfört med 91 timmar för övertid föregående år.
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Arbetad tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Övertid 2018 18 25 22 30 17 24 55 27 38 24 29 91

Fyllnadstid 2018 11 2 7 10 4

Övertid 2019 10 43 47 29 74 45 41 69 13 7 18 16

Fyllnadstid 2019 9 5 8 9 9 2 4 0

Sjukfrånvaron går ner något jämfört med föregående månader. Trots detta är nivån högre 
än december 2018, 4,38 jämfört med 3,71.

Sjukfrånvaro Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Sjukfrånvaro 2018 4,36 6,58 4,42 3,46 2,04 2,67 2,17 2,56 3,97 6,44 4,38 3,71

Sjukfrånvaro 2019 4,75 4,84 4,11 3,91 4,39 3,48 4,38 5,31 7,18 5,25 6,30 4,38

 

Framtid
 Framtidens äldreboende och konkretisering av projektet fortsätter enligt plan. I 

beslutsunderlag finns alternativen att bygga själv, extern entreprenad samt 
Riksbyggen koncept med kooperativa hyresrätter. 

 Intensifiera arbetet med konkretisera detaljplanerna i Stora Rör, Solberga och 
Rosenfors.

 Planera för att återföra den skattefinansierade verksamheten i BEAB till 
kommunen

 Planering för prioriterade samverkansområden med Mörbylånga kommun.
 Kommunens satsning i Borgholms Slott tillsammans med Statens Fastighetsverk 

fortsätter. Bland annat planeras att öka tillgängligheten genom att bygga en hiss.
 Borgholms kommun har fått EU-bidrag för att medverka i energiförsörjnings- 

och energieffektiviseringsprojekt Active Network Management For All 
(ANM4L). Projektgruppen har haft ett två inledande möten med målsättning att 
ta fram lämpliga avgränsningar. Officiell projektstart med arbetsnamnet ANM-
Öland, kommer att ske i januari 2020. Medarbetare i fastighetsavdelningen och 
Borgholm Elnät kommer att delta.

 I projekt nybyggnation Åkerboskolan bildades en projektgrupp med uppdrag att i 
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fas 1 ta fram en behovsanalys för den nya skolans funktionsprogram. 
Förutsättningarna har förändrats något i och med branden i skolan. Konsultfirman 
Projekthuset har fått i uppdrag att i fas 2 konkretisera funktionsprogrammet 
tillsammans med verksamheten.

 Upprustningsprojekten av hamnar i Borgholm och Byxelkrok fortsätter enligt 
planerad etappindelning.

 Fortsatt rustning av kommunens lekparker efter sommaren. Parkerna i 
Bäckmanska parken och Löttorp är klara. Framtid Borgholm delfinansierar 
hälften av etapp 2 av belysningen i Bäckmanska parken. Lekparken i Rosenfors, 
Borgholm pågår enligt plan och klar i december.

 Fortsätta bevaka de områden där det finns möjlighet att söka statsbidrag.
 Förebyggande åtgärder på fastigheter för att undvika skador och akuta insatser. 

Bland annat görs en total översyn av tak- och  avvattningssystemen och utbyte till 
självrensande lövutkast på stuprör, så kallade "Lövis". 

 Planera för ersättning av hyrda förskolepaviljonger i Gärdslösa samt upprustning 
av förskola och fritids.
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Bilaga 2 - Socialnämnden

Socialnämnden i korthet
Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialpsykiatrisk 
verksamhet, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, stödboende och 
arbetsmarknadsenhet. Att ge stöd, vård och omsorg med god kvalitet för de medborgare 
som behöver detta i sin vardag ses som nämndens huvuduppdrag.

Budgetram 2019 310 762 tkr

Ordförande Lars Ljung (S)

Förvaltningschef Anna Hasselbom Trofast

 

Sammanställning
Socialförvaltningen uppvisar för år 2019 en negativ budgetavvikelse om - 17,7 mkr varav 
12,7 mkr avser fordran till Migrationsverket. I augusti månad tog kommunfullmäktige 
beslut om att bevilja en tilläggsbudget till socialnämnden om 5,1 mkr.

Fordran om 12,7 mkr till Migrationsverket har skrivits av eftersom det råder stor 
osäkerhet kring om fordran kommer betalas ut eller ej. Fordran härrörs till åren 
2016, 2017 och 2018 och belastar förvaltningens resultat eftersom det är där kostnaderna 
har uppstått. Resterande del av budgetavvikelsen beror främst på höga kostnader för 
externa placeringar av barn- och unga samt personer med missbruksproblematik inom 
Individ- och familjeomsorgen.

Måluppfyllelsen anses vara god med förbättringspotential. Mycket utvecklingsarbete har 
påbörjats och färdigställts under året men inte gett resultat fullt ut. Utmaningar framöver 
är främst att få verksamheten att bli mer ändamålsenlig och effektiv.

Analys av verksamheten
Äldreomsorg

 Alla enheter har under året gått in i heltid som norm och implementering av 
samplanering samt resursturer är ständigt pågående. Analys av obokade 
personalresurser sker löpande.

 Enheterna erbjuder omsorgstagarna aktiviteter som högläsning, bingo, 
handmassage, bakning, promenader med mera. Tillsammans med andra aktörer 
har det genomförts grillning, tillagning av kroppkakor samt veteranbilsträff.

 Enhetscheferna har tillsammans med verksamhetschef haft grupputveckling 
under två halvdagar med syfte att sträva mot samma mål med fokus på 
personcentrerad omsorg. Detta innebär att omsorgen ska utgå ifrån individens 
behov. 

 Utbildningssatsning gällande målformulering, genomförandeplaner samt 
dokumentation startades upp under slutet på året. Heldagsutbildning för chefer, 
dokumentationsombud samt handläggare och en kortare utbildning för övrig 
personal har genomförts. Satsningen fortlöper med stöd från utvecklingsledare.

 Ekonomin har varit i fokus under året och verksamheten har budget i balans för 
2019.

Hälso- och sjukvård
 Under året har samverkan med Region Kalmar gällande gemensamt 

journalsystem påbörjats. Detta görs för att öka patientsäkerheten och innebär att 
regionen och kommunen har tillgång till samma information vilket också ger 
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möjlighet till effektivare vård.
 Planer för att vidareutveckla Hemsjukhuset tillsammans med Hälsocentralen 

pågår i form av hälsosamtal som ska utföras av arbetsterapeut och sjuksköterska. 
Utvecklingen ska bidra till ett förebyggande arbetssätt som ger individerna 
möjlighet att klara sig själva hemma en längre period. 

 Lokala förtydligande av förskrivningsanvisningarna är framtagna och beslutade i 
socialnämnden vilket ger en tydlighet och likvärdig bedömning hos 
rehabpersonalen.

Omsorg om funktionsnedsatta
 Under året har två nya biståndshandläggare, en enhetschef och en central 

planerare påbörjat sina tjänster inom omsorgen om funktionsnedsatta.
 Gruppbostad Februarivägen i Rälla har under året lagts ner och brukare har 

flyttats till andra gruppbostäder.
 Daglig verksamhet har samlokaliserat 4 av sina 5 verksamheter.
 Korttidsboendet har flyttat till nya lokaler i Runsten.
 En extern LSS placering har avslutats under året.
 Utbildning har genomförts för biståndshandläggare, dokumentationsombud och 

chefer med fokus på målsättning och dokumentation i biståndsbeslut och 
genomförandeplaner.

 Boendestödet har flyttat in i nyrenoverade lokaler på Ekbacka och har 
implementerat LapsCare som planeringsverktyg för sin verksamhet samt börjat 
arbeta med mobilitet.

 Arbetsmiljöverket har genomfört tillsyn inom boendestödet vilket ledde till flera 
åtgärder i förbättringsarbete inom arbetsmiljöarbetet.

 Träffpunkt för pensionerade brukare inom omsorgen om funktionsnedsatta har 
startats upp under året.

 Implementering av Heltid som norm har påbörjats inom omsorgen om 
funktionsnedsatta.

 Under juni genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) planerat 
tillsynsbesök på två av våra gruppbostäder. Inspektörerna intervjuade brukare, 
personal, enhetschefer, socialt ansvarig samordnare, verksamhetschef, socialchef 
och politiker i arbetsutskottet samt inhämtade enkätsvar från godemän till brukare 
på respektive gruppbostad. Återkopplingen från IVO var övervägande positiv 
men det finns även förbättringsområden som identifierades på berörda 
gruppbostäder.

 Framtagande av resursfördelningsmodell för gruppbostad för att fördela resurser 
enligt brukarnas behov har genomförts under året.
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Individ- och familjeomsorg
 Rutiner har skapats, i samverkan mellan myndighet och öppenvård, för 

ärendegången och för registrering i Procapita. Dessa kommer att implementeras i 
grupperna barn och familj, vuxen och försörjningsstöd och stöd och insatser.

 En omfördelning av funktioner inom gruppen har gjorts utifrån den aktuella 
bemanningen. Den största skillnaden är att familjerättsliga utredningar kommer 
att fördelas på alla handläggare. En förändring som har skett gällande 
familjehemssekreterarna är att numera är det en person som arbetar 100% med 
familjehemsarbetet. Det har varit svårt att utföra allt det arbete som krävs för att 
målet kring familjehem ska nås. Det finns flera familjehem som väntar på att bli 
utredda, även kontaktfamiljer och kontaktpersoner väntar på utredning.

 Enheten för försörjningsstöd tillhör från och med hösten 2019 
arbetsmarknadsenheten för att få ett bättre samarbete.

 Arbetsmarknadsenheten är sedan december en ny enhet och byter namn till Stöd 
och Arbete. I enheten ingår försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder, mottagning 
av nyanlända, samhällsorientering, feriejobb samt grupp- och individstärkande 
aktiviteter.

 Pontibus är ett samarbete med flera aktörer för att få individer som är långt från 
arbetsmarknaden att bli självförsörjande. Under året har 32 deltagare varit 
inskrivna och hälften av deltagarna har gått vidare i arbete eller studier.

 Projekt med Arbetsförmedlingen pågår från och med hösten 2019, där deltagare 
ska få stöd och hjälp att gå vidare till egen försörjning eller utbildning.

 Förändringar har skett inom stöd och insatser under året som har inneburit en 
halvering av verksamheten. I samband med denna förändring har viss 
kompetensväxling och kompetensutveckling skett.

Viktiga händelser under året
Äldreomsorg

 Utbildningssatsning har genomförts inom mål, dokumentation och 
genomförandeplaner.

 Enhetschefsgrupp har tillsammans med verksamhetschef genomgått 
grupputveckling.

 Ekonomin har varit i fokus och verksamheten har en budget i balans.
 Heltid som norm är implementerad på alla enheter.
 Hemtjänstgrupperna från mellersta flyttade från Soldalen till nyrenoverade 

lokaler på Ekbacka, tillsammans med hemsjukvården, bemanningsenheten och 
boendestödet.

 Planeringen har effektiviserats i hemtjänsten norr efter organisationsförändringen 
hos samordnarna.

 En bättre samverkan mellan kommunen och Region Kalmar för utskrivningsklara 
omsorgstagare har gjort att medicinskt färdigbehandlade omsorgstagare kommer 
hem fortare.

Hälso- och sjukvård

 Enheten har deltagit i flera nationella konferenser gällande Nära vård.
 Anna Nergårdh, regeringens utredare av "God och nära vård" har besökt 

förvaltningen för att ta del av verksamhetens framgångsfaktorer och den 
förändringsresa som gjorts tillsammans med hälsocentralen. 

 En större utbildning i sårvård har getts till samtliga sjuksköterskor. Detta ska 
bidra till en säkrare och mer kostnadseffektiv vård.

 Verksamheten har flyttat in i nyrenoverade lokaler på Ekbacka.
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Omsorgen om funktionsnedsatta

 Gruppbostad Februarivägen i Rälla har under året lagts ner och brukare har 
flyttats till andra gruppbostäder.

 Daglig verksamhet har samlokaliserat 4 av sina 5 verksamheter på Ekbacka.
 Korttidsboendet har flyttat till nya lokaler i Runsten.

Individ- och familjeomsorg

 Det har varit svårigheter att få ut individer i praktik/aktiviteter eftersom det har 
saknats företag och platser där individer kan arbetspröva.

 Aktivt arbete har påbörjats med rutiner och riktlinjer för att tydliggöra roller inom 
myndighet och öppenvården.

 Under 2019 har 76 vuxna och 92 barn varit inskrivna i etableringen inom 
integration på arbetsmarknadsenheten.

Ekonomisk analys
Socialförvaltningen uppvisar för år 2019 en negativ budgetavvikelse om - 17,7 mkr (se 
tabell nedan) varav 12,7 mkr avser fordran till Migrationsverket. I augusti månad tog 
kommunfullmäktige beslut om att bevilja en tilläggsbudget till socialnämnden om 
5,1 mkr.

Fordran om 12,7 mkr till Migrationsverket har skrivits av eftersom det råder stor 
osäkerhet kring om fordran kommer betalas ut eller ej. Fordran härrörs till åren 
2016, 2017 och 2018 och belastar förvaltningens resultat eftersom det är där kostnaderna 
har uppstått.

Resterande del av budgetavvikelsen beror främst på höga kostnader för externa 
placeringar av barn- och unga samt personer med missbruksproblematik inom Individ- 
och familjeomsorgen. Antalet placeringar har minskat mellan åren 2018 och 2019 vilket 
visas i diagrammet nedan men kostnaderna är fortfarande betydligt högre än budgeterad 
nivå.
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Även kostnaden för utbetalning av försörjningsstöd har ökat 2019 vilket bidrar negativt 
till budgetavvikelsen. Kostnaden för försörjningsstöd är i nivå med 2018 men högre än 
budget vilket redovisas i diagrammet nedan.

Hälso- och sjukvården har under året erhållit ett statsbidrag om 0,9 mkr vilket reducerar 
verksamhetens negativa avvikelse. Dock kvarstår problematiken med höga kostnader för 
övertidsersättning för sjuksköterskorna samt att budget saknas för den löneökning som 
erhölls i samband med det nya kollektivavtalet.

Omsorgen om funktionsnedsatta har under hösten haft en stor problematik med höga 
personalkostnader inom några av enheterna. Anledningen till kostnadsökningen är dels att 
verksamheterna krävt högre bemanning än vad som budgeterats då brukarnas behov har 
ökat, höga sjuklönekostnader, fyllnads- och övertidsutbetalningar samt många 
introduktioner av nya medarbetare.

Tilläggsbudgeten som är beviljad av kommunfullmäktige redovisas under centralt, vilket 
förklarar verksamhetens positiva budgetavvikelse. Det som reducerar avvikelsen är dels 
höga kostnader för tvätt av arbetskläder men också lönekostnad utöver budget för 
perioden januari till maj.

Den positiva budgetavvikelsen inom särskilt boende härleds till att bemanningen 
anpassats efter behov i form av att sänka bemanningen när lediga boendeplatser uppstår. 
Flera särskilda boenden har gjort en resa under det senaste året från underskott till en 
budget i balans. Bemanningsnyckeln kan komma att öka relaterat till heltid som norm och 
risker för obokade resursturer vilket syns i diagrammet nedan för slutet på 2019 då 
samtliga enheter gått in i heltid som norm. Överskottet beror även på vakanta chefs- och 
handläggartjänster som tillsätts i januari 2020.
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Hemtjänstverksamheten utförde nästan 4 000 timmar mer hemtjänst under 2019 jämfört 
med budget. Det var under årets första månader som denna ökning var påtaglig men 
sedan maj har antalet timmar stabiliserat sig och håller sig nära budgeterad nivå. 
Verksamheten har arbetat med att på kort tid ställa om efter behov vilket genererat i en 
positiv budgetavvikelse.

Arbetsmarknadsenheten och integrationen visar också på en positiv budgetavvikelse. 
Inom arbetsmarknadsenheten härleds avvikelsen främst till att delar av verksamheten har 
kunnat finansieras med projektmedel under året.
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Ekonomisk sammanställning
 Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse

Total

70 Centralt 27 794 24 030 3 763

71 Bemanningsenhet 1 469 1 657 -188

72 Hälso- och sjukvård 23 542 24 640 -1 098

73 Särskilt boende 84 106 81 600 2 506

74 Ordinärt boende 74 241 73 477 764

75 Omsorgen om 
funktionsneds. 64 521 65 582 -1 061

76 Individ- och 
familjeomsorg 27 246 37 695 -10 449

77 Arbetsmarknadsenh
eten 6 316 4 382 1 935

78 Stöd och insatser 1 543 15 991 -14 448

79 Projekt 0 -581 581

Summa 310 778 328 472 -17 695

Nämndens mål
Nedan redovisas nämndens mål utifrån följande struktur: perspektiv, kommun-
fullmäktigemål och nämndens mål. De tre perspektiven är medborgare, organisation och 
hållbarhet. Både kommunfullmäktigemålen och nämndens mål är knutna till dessa 
perspektiv. Kommunfullmäktiges mål följs av nämndens mål med en bedömning om 
målet är uppnått (grön), delvis uppnått (gul) eller ej uppnått (röd). Vidare återfinns analys 
av målet. Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive nämndmål där utfall av 
nyckeltal som mäts visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive nyckeltal.

Medborgare
Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delaktighet, 
inflytande och lika möjligheter.

Stöd, vård och omsorg är individanpassad.

Målet är uppnått. Den enskilde individen ska känna sig delaktig och vara med i 
utformning av behov och önskemål tillsammans med ansvarig handläggare i 
biståndsbeslut och vårdplan. Vidare är det av vikt att individen känner sig delaktig i 
upprättande av genomförandeplan och handlingsplan för att sätta realistiska och mätbara 
mål. Vissa mål är uppnådda och en del finns kvar att vidareutveckla för att nå samtliga 
mål.

Verksamheten arbetar aktivt med att de individer som uppbär försörjningsstöd ska 
aktiveras för att på sikt bli självförsörjande. Ett samarbete med Socialförvaltningen, 
Arbetsförmedlingen och Ölands gymnasium har startat för att kunna erbjuda korta 
utbildningar för dessa personer. Exempel på aktivitet kan vara; delta i projekt Pontibus, 
extratjänst, resursjobb, praktik, språkpraktik, psykiatrisk utredning, utbildning. Målet är 
att öka antalet personer med sysselsättning med 50 % och verksamheten har uppfyllt 
detta. För att få ut fler personer i meningsfull sysselsättning skulle till exempel ett 
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återbruk vara ett steg för att må bättre och på sikt bli självförsörjande. Försörjningsstöd 
ska under 2020 utveckla en e-tjänst så att den enskilde kan ansöka digitalt.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel upprättade genomförandeplaner innehållande mätbara 
mål (äldreomsorgen)

100 % 28 %

 Andel biståndsbeslut i systemet LifeCare 100 % 100 %

 Andel BPSD-registreringar på demensboende 100 % 100 %

 Uppföljning av genomförandeplaner minst var 6:e månad  Ja

 Verkställda beslut inom tidsramen 100 % 99 %

 Andel hemmaplanslösningar som förebyggande eller alternativ 
till externa placeringar

95 % 95 %

 Andel upprättade genomförandeplaner 100 % 95 %

 Uppföljning av genomförandeplaner minst var 3:e månad  Ja

 Andel välkomstbesök vid nya brukare 100 % 93 %

 Handläggningstid ska understiga fyra månader från det att 
ansökan inkommit

100 % 97 %

 Andel patienter med aktuell vårdplan 100 % 100 %

 Andel upprättade individanpassade handlingsplaner 60 % 59 %

 Antal genomförandeplaner där klientens delaktighet 
dokumenterats

100 % 100 %

 Antal genomförandeplaner med mätbara mål (omsorgen om 
funktionsnedsatta)

50 % 40 %

 

Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och 
myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir fler.

Individanpassad sysselsättning genom samverkan med företag och myndigheter

Målet är uppnått. Individanpassad sysselsättning genom samverkan med företag och 
myndigheter uppnås till stor del. Antalet inom försörjningsstöd som har någon form av 
sysselsättning/aktivitet är drygt hälften, dessa variera i karaktärer och fler praktikplatser 
behövs. För ett 30 tal individer inom försörjningsstöd är behovet att stärka sina kunskaper 
inom det svenska språket för att närma sig en självförsörjning.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Antal personer som har sysselsättning som har försörjningsstöd 50 61

 Antal personer i etableringen som 90 dagar efter avslutad 
etablering går till arbete eller reguljära studier

60 % 39 %

 Antal deltagare som kommit ut i arbete eller studier efter 
avslutad insats i projektet Pontibus

30 % 46 %

 Antal inskrivna deltagare i DUA (Delegationen för ungdomar och 
nyanlända till arbete) som går vidare till arbete/utbildning/annan 
aktivitet

50 % 70 %
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Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för att leva, 
verka och bo i hela kommunen året runt.

Verksamheten genomsyras av god kvalitet

Målet är delvis uppnått. Arbete för bättre bemötande är ständigt pågående och 
medvetenheten inom detta område ökar. Arbetet med delaktighet och inflytande 
utvecklas, bland annat genom genomförandeplansarbetet. Det har även varit en viss 
förstärkning på enhetschefer inom verksamheterna och det förbättrar möjligheten för 
medarbetare och brukare att bli sedda, vara delaktiga och ha inflytande. Angående basala 
hygienrutiner är målet inte uppnått på grund av att det finns brister i att använda handsprit 
innan påtagning och användning av skyddshandskar. I övrigt är det acceptabelt med 
följsamheten till basala hygienrutiner. Målet är uppnått på helår och arbetet ska aktivt 
fortsätta i verksamheterna.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel registreringar i Palliativa registret 90 % 95 %

 Följsamhet till länets förskrivningsanvisningar  Ja

 Personalkontinuitet 14 dagar 12 14

 Andel avvikelser som är analyserade, besvarade och åtgärdade. 100 % 98 %

 Följsamhet till basala hygienrutiner 100 % 64 %

 Antal träffar med dokumentationsombud 1 2

 Andel brukare med ökad upplevd kvalitet/ nöjdhet  Lika

 Procentuellt sett ska en större andel familjehemsplaceringar ske 
i egna familjehem/ egen regi jämfört med tidigare år

90 % 79 %

Organisation
Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där 
medarbetarna bidrar till utveckling

Medarbetarna är nöjda med sin arbetssituation genom delaktighet, engagemang och 
personlig utveckling.

Målet anses vara delvis uppnått. I samarbete med personalavdelningen har det tagits fram 
ett ledarutvecklingsprogram på individ- och gruppnivå. Alla chefer ska certifieras genom 
ett chefskörkort, där det ingår utbildning/fortbildning inom bland annat arbetsmiljö, 
ekonomi och arbetsrätt.

Hälften av enheterna har förbättrat resultatet som avser sjukfrånvaron. Majoriteten av 
enheterna som har hög sjukfrånvaro har en eller flera medarbetare som är 
långtidssjukskrivna vilket påverkar resultatet. Rehabilitering och planering för att 
medarbetare åter ska komma i arbete är i igång. Det finns även medarbetare som inte 
förväntas komma åter i arbete och där enhetschef tar hjälp av personalavdelningen för att 
avsluta rehabiliteringsarbetet och avsluta anställningen. Förvaltningen ska verka för att ge 
gehör för förslag som medarbetarna har på utveckling och förbättrad arbetsmiljö. 
Personalen erbjuds hälsoprofiltest hos kommunens hälsoutvecklare.
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Flera av nyckeltalen är långsiktiga och kommer ge större effekter på sikt.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel utbildade undersköterskor 50 % 71 %

 Total sjukfrånvaro 6 % 8,5 %

 Andel omsorgsassistenter 90 % 86 %

 Följa upp handlingsplaner från medarbetarundersökningen 2018  Nej

 Korttidssjukfrånvaro 3 % 2,4 %

 Finns kompetensutvecklingsplan?  Ja

 Andel medarbetare som upplever att närmsta chef är väl insatt i 
det dagliga arbetet

90 % 100 %

Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig 
organisation

Verksamheten är ändamålsenlig och effektiv

Målet är inte uppnått. Utvecklingsarbetet är på gång inom omsorgen om 
funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorgen, utfallet är just nu att verksamheterna 
inte uppnår målet. Utvecklingsarbete med SMARTA-mål göra att insatserna blir 
effektivare och tydligare när målen är uppnådda.

Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvård uppnår målet genom att arbeta med processer 
och rutiner som skapar en utvecklande, effektiv och ändamålsenlig verksamhet. 
Kvalitetsledningssystem är uppbyggt och har börjat implementeras i olika verksamheter. 
Tydlig struktur gör det lättare för medarbetarna att hitta information och därmed öka 
följsamheten till framtagna rutiner.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Riktlinjer och rutiner revideras enligt plan. 100 % 84 %

 Antalet timanställda ska minska med 50% jämfört med 2018 63 007 120 340

 Antalet övertidstimmar ska minska med 50 % jämfört med 2018 3 354 4 719

 Antalet fyllnadstidstimmar ska minska med 50% jämfört med 
2018

4 984 8 755

Hållbarhet
Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en 
ansvarsfull samhällsutveckling.

Verksamheten tar hänsyn till miljö och kultur.

Målet är uppnått. Aktiviteter med miljöhänsyn har genomförts till exempel genom att 
antalet bilar som drivs på el har ökat. Arbete för minskad användning av engångsartiklar 
sker fortlöpande och matavfall samlas i gröna påsar.
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Samtliga brukare inom omsorgen om funktionsnedsatta bjuds in att delta vid kultur 
och/eller fritidsaktiviteter via inbjudningar från fritidsgruppen som anordnar olika typer 
av aktiviteter med regelbundenhet och med varierande innehåll.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel elbilar i verksamheten 30 % 40 %

 Antal traditionella /kulturella aktiviteter 12 12

Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god 
ekonomisk hushållning, långsiktighet och stabilitet.

Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt.

Målet är uppnått. Äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta har uppfyllt målet 
att bedriva verksamheten effektivt och det syns en tydlig förändring jämfört med 
föregående år. 

Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten utför sjuksköterskorna tids- och 
vårdtyngdsmätning för att påvisa var behoven finns, det är en förenklad 
resursfördelningsmodell.

Inom individ och familjeomsorgen är målet delvis uppnått och det beror på att vi inte 
bedriver verksamheten kostnadseffektivt. Orsakerna till det är höga kostnader för externa 
placeringar, konsulentstötta familjehem, höga kostnader för försörjningsstödet och större 
kostnader än budgeterat för hemmaplanslösningar inom öppenvården. Fortlöpande arbete 
pågår med att göra medarbetarna delaktiga i ekonomin för att främja 
kostnadsmedvetenheten. Rätt insats i rätt tid genom att arbeta med SMARTA-mål är en 
del av utvecklingsarbetet för hela 2020.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Hjälpmedelsbudget är i balans  Ja

 Produktivitet (andel utförda av tillgängliga timmar) 71,91 % 54,69 %

 Bemanningsnyckel i Säbo 0,71 0,71

 Resurser ska fördelas efter behov  Ja

 Vårdtyngd- och tidsmätning utförs  Ja

 HVB-placeringar har en lägre dygnskostnad än tidigare period 4 900 4 068

 Andel tillsatta beställningar via bemanningsenheten 100 % 90 %

 Antalet utbokade timmar hos poolanställda 2 108 668

Personaluppföljning
Då statistiken för personaluppföljning inte finns tillgänglig förrän en månad senare 
redovisas januari till novembers statistik i diagrammen nedan. Diagrammen jämförs mot 
föregående år, vilket betyder att det redovisade snittet för samma månader föregående år 
jämförs med snittet av samma månader innevarande år.

Antal årsarbetare är 4 stycken färre än föregående år under perioden.
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Arbetad tid 
(åa)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Au
g

Sep Okt No
v

Med
el

Antal 
årsarbetare 
2018

560 500 548 528 553 524 526 556 552 594 574 547

Antal 
årsarbetare 
2019

580 529 569 548 557 513 508 527 536 568 542 543

Jämfört med år 2018 har förvaltningens verksamheter lägre antal övertids- och 
fyllnadstimmar. Kostnaden för perioden 2018 uppgick till 4,0 mkr medan kostnaden för 
samma period 2019 uppgick till 3,3 mkr.

Arbetad tid 
(timmar)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Au
g

Sep Okt No
v

Sum
ma

Övertid 
2018 746 635 486 438 454 388 708 957 849 424 667 6 

751

Fyllnadstid 
2018

106
4 944 905 674 707 572 994 121

6
104
5 866 991 9 

978

Övertid 337 388 356 271 383 548 552 687 480 331 502 4 
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Arbetad tid 
(timmar)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Au
g

Sep Okt No
v

Sum
ma

2019 835

Fyllnadstid 
2019 851 787 563 821 820 634 946 969 810 753 631 8 

587

Sjukfrånvarostatistiken redovisas även den en månad efter. Jämfört med samma period 
föregående år är sjukfrånvaron 0,5 % högre innevarande år. Kostnaden för sjuklön var år 
2018 4,4 mkr medan den uppgår till 4,8 mkr 2019.

Sjukfrånva
ro (%)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Au
g

Sep Okt No
v

Med
el

Sjukfrånvar
o 2018 8,8 10,

4 9,4 9,1 8,5 7,1 7,0 6,5 7,2 7,3 7,1 8,0

Sjukfrånvar
o 2019 9,4 8,8 7,5 8,2 8,4 7,1 7,2 8,2 9,1 10,

4 9,4 8,5

 

Framtid
Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvårdsverksamheten

 Utifrån SCBs prognoser kommer antalet invånare som är över 80 att öka med 210 
stycken om fem år (prognos 2017 + 177 stycken). Detta innebär att behovet av 
hemtjänst och särskilt boende troligen kommer att öka under den kommande 
femårsperioden. Diagrammet nedan visar också att Borgholms kommun har en 
långt större andel befolkning som är över 80 år än vad andra liknande kommuner 
har.

 Kostnaderna för verksamheten kommer troligen öka med tiden. Det arbete som 
pågår nu är att effektivisera verksamheten så mycket som möjligt för att ett utökat 
behov i större utsträckning ska inrymmas i den kapacitet som finns. 
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 För att möta det ökade behovet sker ett fortsatt arbete med heltid som norm samt 
hälsofrämjande arbete för att minska sjukfrånvaro.

 Arbeta aktivt med att sätta tydliga mål för korttidsvistelse för att kunna 
effektivisera beläggningen.

 Fokus på grupputveckling och aktivt arbetsmiljöarbete, exempelvis med fokus på 
att öka/bibehålla trivsel och arbetsglädje.

 Fortsatt arbete med aktivitetsfokus med individen/boende i centrum.

Omsorgen om funktionsnedsatta

 Implementering av Heltid som norm i hela OFN
 Behovsanalys av gruppbostadsplatser har genomförts och prognosen är att OFN 

är i behov av en ny gruppbostad omgående för att undvika kostnader för vite.
 Renovering av Ekbacka plan 3 ska genomföras med start efter årsskiftet och när 

det är färdigställt flyttar även daglig verksamhet Cikorian sin verksamhet till 
Ekbacka.

Individ- och familjeomsorgen 

 Bättre och tydligare uppdrag och målbeskrivningar inom öppenvården samt 
utveckla tydliga processflöden och rutiner för öppenvården.

 Genom tydliga uppdrag till stöd och insatser kan insatserna bli effektiva och ges i 
rätt form och i rätt tid. För att uppnå detta behöver verksamheten inventera det 
som redan finns, komplettera med det som behövs och framförallt hitta sätt att 
fullt ut utnyttja egna resurser.

 Kunna arbeta med hela familjen där ett missbruk/beroende finns för att arbeta 
förebyggande och systemiskt.

 I de fall behov inte kan tillgodoses på hemmaplan görs noggranna planeringar för 
att hitta rätt insats för att maximera effekten, minimera vårdtiden och, i 
förekommande fall, tillförsäkra barn/ungdom det skydd som behövs.

 Hitta egna familjehem.
 Få fler praktikplatser, fler enkla arbeten och öppna Återbruket. Mer samverkan 

med Arbetsförmedlingen för att korta processerna för klienterna till 
självförsörjning.

 Att mer arbetstid kan läggas på individers möjlighet att komma närmare 
arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Specifika handlingsplaner/kartläggning 
ska tas fram per individ.

 Fler aktiviteter utefter individens behov av stöd, till exempel mer svenska 
undervisning eller andra gruppverksamheter som ökar förmåga att bli 
självförsörjande.
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Bilaga 3 – Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden i korthet
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola/barnomsorg (1 – 5 år), förskoleklass (6 
år), skolbarnomsorg, grundskola (årskurs 1 – 9), grundsärskola, fritidsgårdar, kulturskola 
samt bibliotek.

Rambudget 2019 184 315 tkr

Ordförande Benny Wennberg (C)

Förvaltningschef t.f Jan Erik Carlsson

Sammanställning
Utbildningsnämnden uppvisar för 2019 en negativ budgetavvikelse om - 1 828 tkr. 
Avvikelsen härleds bland annat till högre skolskjutskostnader än budgeterat, flertalet 
elever som väljer annan huvudman samt ett ökat behov av stöd till elever med särskilda 
behov samt en större slutfaktura på kost till skolor och förskolor.

Inför höstterminens start orsakade en blixt en brand på Åkerboskolan vilket innebar att 
stora delar av skolan brann ner. Skogsbrynet och Sandhorvan har flyttat in i nya lokaler 
och förvaltningen har välkomnat nya rektorer och chefer.

Måluppfyllelsen anses vara god med förbättringspotential. Mycket utvecklingsarbete har 
påbörjats under året och arbete med att få våra barn och elever att känna trygghet och 
inflytande pågår genom en rad olika aktiviteter. Årets resultat har varit lägre än 
föregående år, främst inom matematik.

 

Analys av verksamheten
Förvaltningsövergripande

 Förvaltningschef Helena Svensson valde den 30:e september att lämna sin tjänst 
och rekrytering av ersättare har genomförts. Efter en rekryteringsprocess utsågs 
Roland Hybelius till förvaltningschef och han kommer att börja sin tjänst 1:a 
mars 2020. Roland har tidigare erfarenhet av arbete inom skola och har arbetat 
som bland annat rektor och områdeschef inom utbildningsverksamhet. Jan-Erik 
Karlsson har utsetts till tillförordnad förvaltningschef tills att Roland börjar sin 
tjänst.

 Under året har även Åkerboskolan fått en ny rektor i form av Eva-Lena Lindster 
Norberg. På Viktoriaskolan har Acke Hultsberg börjat som ny rektor och 
biblioteket har fått en ny chef i form av Eva Savazzi. I augusti började även 
Emma Berggren som ny utvecklingsledare på förvaltningen. 

 Det blev en start efter sommaren som vi sent ska glömma. Åkerboskolan brann 
ner till stora delar den 13 augusti. Inga personskador, men mycket materiellt som 
försvann i branden. Arbetet på förvaltning och fastighetsavdelning har fokuserats 
mycket på att hjälpa rektor och personal på Åkerboskolan att komma igång med 
skolstarten. Tillfälliga ersättningslokaler togs i bruk under hösten. Personalen på 
Åkerboskolan har lagt ett stort arbete på att få verksamheten att rulla på som 
vanligt. 

 Lotsen har gjort en kartläggning i kommunen vad gäller behov av 
studiehandledning i modersmål. Studiehandledare saknas i vissa språk vilket har 
löst genom att använda sig av fjärrundervisning.

 Under året har förvaltningens utvecklingsområden varit 
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ledningsorganisation/arbetsmiljö, elevhälsa, systematiskt kvalitetsarbete och 
målstyrning, elevpeng och digitalisering och arbetet med dessa 
utvecklingsområden kommer att fortsätta under 2020. 

Förskoleverksamhet
 Nya lokaler för två av kommunens förskolor har öppnats under 2019. 

Skogsbrynet har fått nya lokaler och barn från Fyrtornet har flyttat in tillsammans 
med Skogsbrynet. I Böda har nya förskolelokaler också öppnats. 

 Under lov arbetar förskolorna med att slås samman för att möta det minskade 
barnantal som återfinns under dessa tider.

 Pedagoger och rektorer upplever genom sin professionella bedömning att allt fler 
barn har särskilda behov och därmed har ett stort behov av extra stöd. Att sätta in 
tidiga insatser i förskolan är av största vikt och förskolorna arbetar med TMO och 
SKUA som handlar om förhållningssätt och att kunna bemöta barnen utifrån 
deras behov.

 Tillämpningsföreskrifterna inom förskolan håller på att revideras.
 Utnyttjandet och inskrivna barn inom barnomsorg på obekväm arbetstid har 

minskat och verksamheten har flera dagar i månaden då det inte är några barn. 
Utbildningsnämnden har gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa hur 
situationen ser ut i dag och ska arbeta fram hur verksamheten ska fungera på ett 
effektivt sätt utifrån hur den utnyttjas.

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem
 Alla enheter har under året arbetat med att öka tryggheten på skolorna och i 

fritidshemmen. Arbetet med att rapportera och utreda upplevda kränkningar 
mellan elever har utvecklats under året och alla anmälningar av upplevda 
kränkningar dokumenteras i vårt digitala stödsystem KB Process. 

 Åkerboskolan har flyttat in i tillfälliga lokaler och personalen har arbetat för att få 
verksamheten att flyta. Det har varit en stor påfrestning för personalen i skolan. 

 Alla enheter har dragit ner på personal inför höstterminen för att skapa budget i 
balans. På flera enheter har man fått slå ihop till större grupper för att klara 
budgetmålet.

 Fritidshemmen har stora grupper och vi kan se en trend där barnen stannar kvar 
på fritids högre upp i åldrarna än tidigare. 

 Under hösten har årshjulet för övergången mellan förskola och förskoleklass 
reviderats. Bland annat har fritidshemmet lagts till. 

Bibliotek och kulturskola
 Vi har en hög andel elever, en av de högsta i landet, på Kulturskolan. 

Kulturskolan har firat 50 år vilket under hela året firats med olika typer av 
evenemang. Huset där skolan bedriver verksamheten, Kronomagasinet, fyllde 
även 200 år.

 Biblioteket har under hösten arbetat med att införa självbetjäningsapparater. 
Även en SMS-tjänst har införts för information till bibliotekets besökare. 
Biblioteket är även under utredning för ett eventuellt samarbete mellan de två 
Ölandskommunerna till följd av resultatet i folkomröstningen.

Viktiga händelser under året
 I augusti, precis innan skolstart, orsakades en brand på Åkerboskolan av en blixt. 

Stora delar av skolan brann ner med innehållande inventarier. Ett intensivt arbete 
startade och tre veckor efter branden fanns tillfälliga moduler där undervisning 
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kan ske. Införskaffande av inventarier för att ersätta det som försvann i branden 
har pågått hela året.

 Särskolan Björken i Köping skola öppnades under hösten.
 Förskolan Skogsbrynet flyttade under hösten in i nybyggda lokaler.  Förskolan 

Fyrtornet flyttade även in tillsammans med Skogsbrynet. 
 Förskolan Sandhorvan i Böda har under hösten också fått nya lokaler. 
 Proceedo implementerades under våren vilket är ett system för e-handel samt 

fakturahantering. Samtidigt som implementeringen ändrades även rutiner för 
beställning av livsmedel och förbrukningsmaterial.

Ekonomisk analys
Utbildningsförvaltningen uppvisar för år 2019 en negativ budgetavvikelse om - 1 828 tkr 
(se tabell nedan).

Central stödfunktion visar för 2019 en negativ budgetavvikelse om - 1 121 tkr. Under året 
har antalet elever hos annan huvudman varit högre än budgeterad nivå vilket ger en 
negativ budgetavvikelse om -796 tkr. En utbildningssatsning för SKUA har gjorts under 
året och kostnader för detta belastar förvaltningens centrala stödfunktion, det har inte 
varit en budgeterad satsning vilket har gett en negativ budgetavvikelse för central 
kompetensutveckling. Under året har antalet tilläggsbelopp inom kommunen ökat. Detta 
medförde att medel för att täcka kostnaden behövde förflyttas från förvaltningens enheter 
i form av effektiviseringar. Positiv budgetavvikelse återfinns på elevhälsan på grund av 
vakanser och sjukskrivningar som inte ersatts fullt ut. Skolskjutskostnaderna har under 
höstterminen legat på en högre nivå än förutspått vid budgetering inför 2019. Detta beror 
av flertalet taxiresor samt ökad kilometerkostnad under november och december. Total 
budgetavvikelse för skolskjutsar är -915 tkr. En slutfaktura på kost har inkommit sent 
under året, denna var på 873 tkr som inte tidigare varit känt.

I augusti orsakades en brand på Åkerboskolan, norra området, av en blixt. Detta har 
medfört att tillfälliga lösningar i form av moduler har byggts upp för att undervisningen 
ska fortsätta som vanligt fram till att en ny skola finns på plats. Efter branden har 
återinköp av inventarier, läromedel och förbrukningsmaterial gjorts om 1 666 tkr. 
Antagande om att kommunens försäkringsbolag kommer att ersätta dessa kostnader gör 
att de är uppbokade och därmed inte påverkar förvaltningens budgetavvikelse för året. 
Åkerboskolans förskoleklass samt fritidshem visar på en negativ budgetavvikelse för 
2019 på grund av en högre bemanning än budgeterat, främst på vårterminen. Under året 
har även budget för lokalvård överskridits på grund av ökat behov av lokalvård av olika 
anledningar. Områdets förskolor visar på en positiv budgetavvikelse, bland annat på 
grund av att elevantalet har varit högre än förväntat och således intäkterna i form av 
barnomsorgsavgifter.

Centrala området visar på en positiv budgetavvikelse om +1 122 tkr. Förskolorna i 
området visar på en negativ budgetavvikelse om -510 tkr. Avvikelsen hänförs främst till 
en högre bemanning under våren än budgeterat. Arbete med att samverka mellan 
förskolorna har gjorts under lov för att hålla nere kostnaderna. Under året har inflytt till 
nya Skogsbrynet förskola vilket medfört kostnader för bland annat vikarier. 
Viktoriaskolan har under hösten anpassat sin organisation till ett minskat elevantal vilket 
bidrar till en positiv budgetavvikelse för 2019. Även högre intäkter än förväntat på 
Viktoriaskolans grundskola bidrar till den positiva budgetavvikelsen för enheten. 
Slottsskolan visar även på högre intäkter än budgeterat, detta i form av statsbidrag. 
Långtidssjukskrivningar och föräldraledigheter har inte ersatts fullt ut vilket skapat en 
positiv budgetavvikelse vad gäller personalkostnader.

Södra området visar på en negativ budgetavvikelse om -1 185 tkr. Inför höstterminen 
2019 öppnades särskola Björken upp i Köping skola. Under hösten har organisationen 
arbetats fram och osäkerhet har funnits kring vilka tilläggsbelopp som ska flyttas till 
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särskolan. Detta innebär att enheten under hösten inte haft någon budget och avvikelsen 
är totalt 536 tkr vilket ingår i områdets avvikelse. I övrigt visar Köpingområdet en budget 
i balans för året. På Runsten förskola har negativ budgetavvikelse uppkommit på våren 
vilket inte gått att ta igen under hösten. I Rälla återfinns en negativ budgetavvikelse på 
grund av ett ökat behov av särskilt stöd till elever.

Kulturskolan har vid årets slut en negativ budgetavvikelse om -79 tkr. Detta hänförs till 
tillkommande personalkostnader som inte varit kända i form av bland annat 
föräldraledigheter. Bibliotekschef Hannah Krahner avslutade sin tjänst under sommaren 
och denna tjänst var vakant under ett antal månader innan Eva Savazzi tog över rollen. 
Detta, tillsammans med andra vakanser under året, innebär att biblioteket visar på en 
positiv budgetavvikelse. Arbete med att införa självbetjäningsmaskiner på biblioteket har 
under hösten inneburit några större inköp.

Ekonomisk sammanställning
 Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse

Total

60 Central stödfunktion 63 445 64 566 -1 121

61 Norra 
rektorsområdet 21 666 22 417 -751

62 Centrala 
rektorsområdet 49 778 48 656 1 122

63 Södra 
rektorsområdet 39 600 40 785 -1 185

65 Kulturområdet 9 825 9 719 107

69 Projekt 0 0 0

Summa 184 315 186 143 -1 828

Nämndens mål
Nedan redovisas nämndens mål utifrån strukturen perspektiv - kommunfullmäktigemål -
 nämndens mål. Perspektiven är tre stycken medborgare, organisation och hållbarhet och 
kommunfullmäktigemålen och därmed nämndens mål är knutna till dessa perspektiv. 
Kommunfullmäktiges mål följs av nämndens mål med en bedömning om målet är uppnått 
(grön), delvis uppnått (gul) eller ej uppnått (röd). Vidare återfinns analys av målet. 
Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive nämndmål där utfall av nyckeltal som 
mäts visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive nyckeltal.

Medborgare
Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delaktighet, 
inflytande och lika möjligheter.

Utbildningsnämndens verksamheter ska genomsyras av delaktighet och inflytande 
av våra brukare (kopplas till Lpfö18 och Lgr11 2.3 Ansvar, delaktighet och 
inflytande samt Biblioteken ska vara mötesplatser mellan människor, tankar, 
upplevelser och kulturer)

Målet anses vara uppfyllt. En stor del av nyckeltalens målvärde är uppfyllda vilket visar 
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på att målet är uppfyllt. Andelen deltagande på Kulturskolan är en av de högsta i landet. 
Under året har vi genomfört många olika aktiviteter som stödjer delaktighet och 
inflytande, t.ex. utvecklingssamtal, föräldramöte, informationsbrev, enkäter, dagliga 
dialoger, föräldraaktiv inskolning och läroplattform. Vi har haft svårt att hitta relevanta 
mätetal vad gäller vårdnadshavares inflytande. Arbete med detta kommer att fortsätta 
under 2020.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andelen elever som upplever att de har inflytande i skolan åk 5 100 % 84,9 %

 Andelen vårdnadshavare som anser sig ha inflytande över 
verksamheten i förskola och skola

 Andelen elever i Kulturskolan som upplever inflytande över 
verksamheten

100 % 100 %

 Miljön är utformad utifrån barngruppens behov  Ökar

 Andel elever i Kulturskolan 40 % 56 %

 Andelen elever som upplever att de har inflytande i skolan åk 9 100 % 61,7 %

 Antal aktiviteter på biblioteket 78 102

 Antal deltagare i aktiviteter på biblioteket 902 948

 Antal fysiska boklån på biblioteket 31 791 98 149

 Antal besökare på biblioteket 22 753 66 910

 Andel elevplatser på Kulturskolan 360 473

Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och 
myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir fler.

Alla elever ska under grundskoletiden komma i kontakt med olika arbetsplatser, 
yrken och studievägar, så att de kan göra välgrundade val av studier och yrken som 
baseras på deras intressen och möjligheter, inte på tradition och konventioner. 
(kopplas till Lgr11 2.6, Skolan och omvärlden)

Målet anses vara uppfyllt då nästan alla elever har haft PRAO på en extern arbetsplats i 
årskurs 8 och 9. Alla elever i årskurs 9 har haft vägledningssamtal inför gymnasievalet. 
SYV-planen som har använts för första året har utvärderats i augusti och ska utvecklas 
vidare.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Genomförd PRAO  
Samma

 Resultat av gymnasieval  Ja
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Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för att leva, 
verka och bo i hela kommunen året runt.

Utbildningsnämnden ska erbjuda trygga och utvecklande verksamheter i hela 
kommunen (kopplas till Lpfö18 och Lgr11 2.1 Normer och värden, 2.2 Kunskaper 
och lärande, 2.7 Bedömning och undervisning samt till Det digitala biblioteket ska 
utvecklas till en attraktiv och uppdaterad arena och Skolbiblioteken ska stimulera 
till lustfyllt och livsviktigt läsande och lärande)

Målet anses vara delvis uppfyllt.

Förskolan

Implementeringen av den nya/reviderade läroplanen fortskrider. Arbetslagsledare och 
rektor håller i arbetet tillsammans. Pedagogerna har också arbetat med riktat fokus mot 
tydliga värdegrundsmål som bedöms fungera väl. Personalen utgår ifrån läroplanen och 
anpassar verksamheten efter barnens behov och förutsättningar.

För att se om våra barn känner sig trygga så har en enkät delats ut under våren där 
vårdnadshavare fått svara på om de anser sina barn vara trygga. Även här visar det sig att 
det är svårt att hitta relevanta kvantitativa tal när det gäller vårdnadshavarnas upplevda 
trygghet och inflytande.

Skolbiblioteket är aktivt vid bestämda tillfällen vid våra förskolor vilket är positivt.

Grundskolan

Resultatet av elevenkäten i maj 2019 visar på relativt hög måluppfyllelse när det gäller 
tryggheten på våra skolor.

Årets resultat var sämre än tidigare år, framför allt i matematik. Detta påverkade 
meritvärden och gymnasiebehörigheten i negativ bemärkelse. För meritvärde finns 
SALSA-beräknat värde, vilket innebär förväntat värde utifrån bakgrundsfaktorer. För 
2019 skulle detta innebära 192. Meritvärdet har minskat jämfört med 2018, dock visar 
årets meritvärde på ett högre värde än det förväntade värdet enligt SALSA, vilket kan ses 
positivt.

Kränkningar

Vi har ett nytt digitalt system som innebär att anmälan görs på ett strukturerat sätt. Alla 
anmälda upplevda kränkningar utreds och dokumenteras i det digitala systemet. Antalet 
anmälda kränkningar har ökat, vilket kan förklaras med det nya systemet och att alla 
upplevda kränkningar dokumenteras på samma sätt på alla skolor. År 2018 var det 194 st 
anmälda kränkningar, att jämföra med 2019 års siffra på 338 st.

Tittar vi närmare på enheterna så är det skolorna med högstadium som har flest 
anmälningar, medan förskolorna har väldigt få. Detta beror inte enbart på att de små 
barnen inte kränker varandra utan också på vanan att dokumentera dessa av personalen. 
Skolorna i södra området har också kommit igång med det nya systemet, dock något 
senare än övriga enheter.

Skolornas analys är att vi har ett bra trygghetsarbete som bygger på en nolltolerans av 
kränkningar – därför anmäls allt som händer och det kan tyckas mycket.

Kulturområdet - Kulturskolan

Kulturskolan mäter trygghet i vår enkät en gång om året. 98,9 % trivs på kulturskolan och 
1,1% svarar delvis.

Personalen genomgår ett fortbildningsresa med inriktning på att täcka kunskapsluckor i 
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sitt ämne. Dvs lära sig mer om det som man upplever att man inte är så bra på. En av 
anledningen är att alla lärare ska kunna undervisa i så brett kulturellt område som möjligt, 
t ex flera genrer från olika tidsepoker och kulturer.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel trygga elever i grundskolan åk 5 100 % 87,3 %

 Andel trygga elever i grundskolan åk 9 100 % 76,4 %

 Andel vårdnadshavare i förskolan som anser att deras barn är 
trygga

 Andel trygga elever i Kulturskolan 100 % 98,9 %

 Uppdaterad plan mot diskriminering och kränkande behandling 
finns på enheterna

 
Uppnått

 Förskoleverksamheten präglas av omsorg, utveckling och 
lärande som bildar en helhet  Ökar

 Andel elever med behörighet till yrkesförberedande program 100 % 74,4 %

 Meritvärde åk 9 226,6 201,4

 Andel elever med minst E i ämnesprovet svenska årskurs 9 100 % 88,4 %

 Andel elever med minst E i ämnesprovet engelska årskurs 9 100 % 86,4 %

 Andel elever med minst E i ämnesprovet matematik årskurs 9 100 % 64,3 %

 Andel elever med minst E i ämnesprovet svenska årskurs 6 100 % 99 %

 Andel elever med minst E i ämnesprovet engelska årskurs 6 100 % 91,7 %

 Andel elever med minst E i ämnesprovet matematik årskurs 6 100 % 83,3 %

 Uppföljning av resultat i förskoleklassen  
Uppnått

 Uppföljning av resultat i fritidshemmet  
Uppnått

 Uppföljning av kunskapsresultat i alla ämnen i grundskolan 100 % 100 %

 Antal besök på bibliotekets hemsida 10 440 39 120

 Antal e-boklån 2 197 3 738

 Antal e-filmslån på biblioteket 154 655

 Uppföljning av skolbiblioteksplan  
Uppnått

 Antal anmälda kränkningar i förskola och skola 0 338

Organisation
Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där 
medarbetarna bidrar till utveckling

Utbildningsnämndens verksamheter ska ha en god arbetsmiljö med kompetent 
personal i ständig utveckling (Kopplas till Lpfö18 och Lgr11 2.8 Rektorns ansvar)
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Målet anses vara delvis uppfyllt.

Utbildningsförvaltningen har en hög andel behörig personal i alla personalkategorier. Vi 
har nått målvärdena för genomförd kompetensutveckling och målvärdena vad gäller att 
använda och dela med sig av kompetensutvecklingen i verksamheten.

Medarbetarenkäten som genomfördes under våren 2019 visar på en något lägre andel 
nöjd personal. De områden som sticker ut är frågorna som handlar om att hinna med sina 
arbetsuppgifter och hantera kraven. Enkäten kom ut i samband med implementeringen av 
e-handelssystemet och nedläggningen av logistikenheten, vilket bedöms vara orsaken till 
de lägre siffrorna. Arbetet med e-handel och beställning av separata livsmedel har blivit 
bättre under perioden, men det finns fortfarande utvecklingspotential. Ledarskapsindex i 
medarbetarenkäten har ökat från 3,8 till 3,9 på en femgradig skala.

Sjukfrånvaron har ökat marginellt från 2018. Korttidsfrånvaron är ungefär lika medan 
långtidsfrånvaron har ökat något. Av de som är långtidsfrånvarande (mer än 29 dagar) är 
endast ett fall stressrelaterat.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 NMI (Nöjd medarbetarindex) 5 % 4 %

 Andelen behörig personal 100 % 93,7 %

 Genomförd kompetensutveckling  
Uppfyllt

 Andel sjukskrivningar 0 % 6,7 %

 Genomförda friskvårdsinsatser  Ökar

 Personalen i förskolan ges möjlighet till kompetensutveckling 
utifrån förskolans behov samt ges möjlighet att dela med sig av sin 
kunskap och lära av varandra för att utveckla utbildningen

 Ökar

Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig 
organisation

Utbildningsnämndens verksamheter ska ha en god service, präglas av transparens 
och förbättra verksamheten genom samverkan mellan enheter, stadier och 
verksamheter (kopplas till Lpfö18 och Lgr11 2.4 Förskola/Skola och hem och 2.5 
Övergång och samverkan)

Målet anses vara uppfyllt då utbildningsförvaltningens verksamheter arbetar ständigt för 
att förbättra information och tydlighet gentemot dem vi är till för. Övergångar mellan 
stadier fungerar väl i de lägre åldrarna och överlämning mellan klass 5 och 6 har 
utvecklats ytterligare. Arbetet i chefsteamen utvecklas och är en förutsättning för 
måluppfyllelsen.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel genomförda politiska beslut 100 % 100 %

 Genomförd internkontroll  
Uppnått

 Andel besvarade klagomål 100 % 100 %

 Vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen  
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Nyckeltal Målvärde Utfall
av utbildningen Uppnått

 Det ska finnas ett väl fungerande arbete med att förbereda 
barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar till förskoleklass 
och fritidshem

 Ökar

Hållbarhet
Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en 
ansvarsfull samhällsutveckling.

Utbildningsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar miljö (Kopplas till 
Lpfö18 och Lgr 11 Miljöperspektiv och Etiskt perspektiv)

Målet anses vara uppfyllt.

Det ser lite olika ut på olika enheter hur långt man kommit. På förskolorna arbetar man 
med miljöfrågor och på några förskolor är certifierade för Grön Flagg. I och med 
miljöinspektörernas besök görs nu nya inköp utifrån Giftfri Förskola. Äldre material som 
inte uppfyller kraven rensas efter hand bort.

Inom skolans uppdrag finns flera övergripande perspektiv som ska genomsyra all 
undervisning. Genom miljöperspektivet ges eleverna förutsättningar att påverka och 
skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor.

I förvaltningen i stort genomförs strategin att använda digitaliseringens möjligheter för att 
bidra till en hållbar utveckling. Exempel kan vara att minska pappersåtgång och minska 
resor mellan våra enheter.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Utvärdering av digitalisering  Delvis 
uppfyllt

 Vi lär förskolebarnen om hållbar utveckling  Ökar

 Personalen i våra verksamheter är goda förebilder (Giftfri 
förskola/hållbar utveckling/återvinning)  Ökar

Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god 
ekonomisk hushållning, långsiktighet och stabilitet.

Utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta aktivt med en resursfördelning 
anpassad till verksamhetens behov

Målet anses vara delvis uppfyllt. Resursfördelningen gällande tilläggsbelopp för elever 
med extraordinära behov har inte varit tillräcklig. En utvärdering av tilläggsbeloppen 
behöver göras.

Arbetet med resursfördelningen pågår aktivt i samarbete med ekonomiavdelningen. Vissa 
poster är svåra att förutse när budget läggs och därför blir prognosarbetet mycket viktigt 
och alla chefer är involverade i detta.
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Nyckeltal Målvärde Utfall

 Genomförd månadsuppföljning  
Uppnått

Personaluppföljning
Nedan följer statistik gällande personal per november månad då denna eftersläpar en 
månad.

Arbetad 
tid

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov

Antal 
årsarbetare 
2018

262 230 270 236 274 204 85 230 258 287 287

Antal 
årsarbetare 
2019

275 243 286 259 284 196 87 223 271 290 263

Antalet årsarbetare är under november månad lägre än samma period föregående år. 
Under året har antal årsarbetare legat över alternativt något under samma period 
föregående år.
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Arbetad 
tid

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov

Övertid 
2018 47 87 89 99 202 84 8 40 199 196 138

Fyllnadstid 
2018 276 209 306 379 440 206 50 170 348 391 392

Övertid 
2019 100 81 118 115 310 104 5 75 150 120 111

Fyllnadstid 
2019 282 299 529 411 595 197 77 262 240 218 236

Övertid och fyllnadstid ligger under samma period föregående år. Under året har 
satsningar på kompetensutveckling inneburit viss över- och fyllnadstid.

Sjukfrånvaro Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov

Sjukfrånvaro 2018 5,74 8,29 7,49 6,22 6,21 5,30 2,91 5,48 6,31 6,43 6,82

Sjukfrånvaro 2019 7,20 8,94 7,97 7,98 8,13 5,63 4,70 4,61 6,65 8,16 6,84

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov

Korttidssjukfrånvaro 
2018 2,87 4,61 3,51 2,16 2,05 1,93 1,97 2,12 2,62 2,98 3,27

Korttidssjukfrånvaro 
2019 3,16 3,85 3,16 2,7 2,64 1,41 1,96 1,48 3 3,48 2,13

Sjukfrånvaron per månad har i perioder legat högre under året än samma period 
föregående år. Korttidsfrånvaron har under november gått ner till en lägre nivå än 
föregående år.

 2016 2017 2018 2019

Sjukfrånvaro 5,7 5,5 6,2 6,8

Korttidssjukfrånvaro 2,5 2,6 2,3 2,7

Ackumulerad sjukfrånvaro fram till november månad visar på en ökning jämfört med 
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föregående år från 6,2 till 6,8 % av arbetstiden. Andelen korttidssjukfrånvaro har också 
ökat från 2,3 till 2,7.

Chefen har ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering av sina medarbetare. Borgholms 
kommun har rutin för ”Rehabilitering och arbetsanpassning” - hur chefen ska arbete med 
rehabilitering samt rutin för ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” – hur chefen kartlägger och 
riskbedömer sin verksamhet.

HR-avdelningen ger stöd och råd till chefen vid rehab-samtal med medarbetaren, vid 
trepartssamtal med läkare, vid avstämningsmöte med Försäkringskassan samt närvar ofta 
vid dessa möten.

Ytterligare stöd i sjukfrånvaroprocessen är individsamtal och stresskurs via 
Företagshälsvården.

Hälsofrämjande och förebyggande stöd och aktiviteter är: Hälsoinspiratörer, UGM 
(utveckling grupp och medarbetare), Verktygslåda för hälsofrämjande arbetsplats, 
Hälsoprofilbedömning, Kollegiala samtal kring stress.

Utöver detta är HR-avdelningen med och utreder konflikter samt kränkande 
särbehandling.

Framtid
Kommunens elevantal i grundskolan har minskat under hela 2000-talet och prognosen är 
att det fortsätter minska om inte inflyttning sker. I SKRs befolkningsprognos för 
kommunen uppskattar man en minskning på fem år från 498 till 466 barn i åldrarna 0-5 
år. I åldersspannen 6-15 är framskrivningen på fem år en minskning på -38 elever. 
Minskningen gör att det i våra mindre skolor blir ännu svårare att skapa åldershomogena 
klasser och få ett tjänsteunderlag som gör det möjligt att rekrytera behörig personal. Det 
är också en svår ekonomisk utmaning att bedriva pedagogisk verksamhet på flertalet små 
enheter, gällande både skolor och förskolor, när barn- och elevantalet minskar. 
Utbildningsförvaltningens utmaning blir därmed att behålla en hög kvalitet på 
undervisningen och en hög andel behörig personal under framtida förutsättningar.

Förvaltningen behöver även fortsätta hantera kostnader som är svåra att påverka och 
förutse. En del av kommunens elever väljer annan huvudman vilket medför kostnader för 
interkommunal ersättning och minskat elevantal i våra egna verksamheter. Vidare kan vi 
se en växande efterfrågan kring skolskjuts på grund av särskilda skäl och växelvis boende 
vilket leder till kostnadsökning. Kostnader för läromedel ökar och kraven på undervisning 
har blivit högre i form av exempelvis utökad timplan.

Satsningar som planeras i en närmare framtid är att utveckla digitaliseringen mer och att 
utveckla vårt arbete med elever som har särskilda behov, där vi ser att antalet elever ökat. 
Vi kan se i våra resultat att elever med annat modersmål klarar sig sämre än elever med 
svenska som modersmål. Digitaliseringen kan vara en möjlighet för att använda olika 
kompetenser utan att fysiskt behöva förflytta dem inom kommunen eller från annan 
kommun.

Kommunen står även inför nybyggnation av Åkerboskolan i Löttorp där skolan är en 
viktig del av samhället på norra Öland. Det är viktigt för verksamheten att få till en bra 
skola där lokalerna inte bara är anpassade för den undervisning personalen bedriver i dag, 
utan även för hur framtidens undervisning kommer att se ut. Vidare finns problematik 
kring lokalerna i Gärdslösa som behöver hanteras och ytterligare en ny avdelning på 
Skogsbrynet förskola planeras.
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Bilaga 4 - Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden i korthet
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning avseende plan- och 
bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen och alkohollagen. Nämnden svarar för tillsyn 
och kontroll av omkring 1 200 verksamheter inom kommunen, däribland många 
kommunala verksamheter.

Rambudget 2019 533 tkr

Ordförande Joel Schäfer (S)

Förvaltningschef Jens Odevall

Sammanställning
Inför 2019 flyttades stora delar av tidigare samhällsbyggnadsförvaltningen till 
kommunledningsförvaltningen. En ny nämnd, i form av miljö- och byggnadsnämnden 
startade även. Nämnden visar för 2019 en negativ budgetavvikelse om -84 tkr vilket till 
stor del härleds till kompetensutveckling. Arbete med att skapa god måluppfyllelse har 
under året påbörjats men behov finns att fortsätta detta arbete och utveckla verksamheten.

Analys av verksamheten
Miljö- och byggnadsnämnd
Från och med januari 2019 har kommunen en ny förvaltningsorganisation. Tidigare 
samhällsbyggnadsförvaltningen ingår numera till stora delar i 
kommunledningsförvaltningen. Samhällsbyggnadsnämnden bytte vid samma tillfälle 
namn till miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden ansvarar för myndighetsutövning 
avseende följande lagstiftningar:

 Plan- och bygglagen
 Miljöbalken
 Livsmedelslagen
 Alkohollagen
 Tobakslagen

Viktiga händelser under året
 Bygglovsenheten har under året haft en hög ärendeingång. En ny lagstiftning har 

införts vilket innebär att ärenden ska hanteras inom 10 veckor.
 Arbete pågår med att digitalisera bygglovshandläggningen.
 Planverksamheten har arbetat fram en detaljplan som antagits samt en som vunnit 

laga kraft. Ytterligare två planer ligger för antagande och större planarbeten i 
kommunen har under året upptagits.

 Miljöenheten har under sommarmånaderna en hög arbetsbelastning då många 
verksamheter i kommunen har öppet under säsong. Med hjälp av extra 
sommarpersonal har arbetet under den intensiva perioden gått bra.

 Upphandling av nytt ärendehanteringssystem för miljöenheten har gjorts under 
året. Det föreligger arbete med implementering av systemet vilket miljöenheten 
administrerar.

 Under året har även rutiner för förenklad delgivning av besluts införts, detta har 
medfört en effektivisering av arbetet.

Ekonomisk analys
Miljö- och byggnadsnämnden uppvisar för år 2019 en negativ budgetavvikelse om -84 tkr 
(se nedan tabell).

217



Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Årsbokslut 2019
Borgholms Kommun  87

Budgetavvikelsen avser driftskostnader som under året varit högre än budgeterad nivå. 
Nämndens representanter har gått utbildning för att belysa de viktigaste delarna i Plan- 
och bygglagen samt Miljöbalken. Utbildningsdagen delades med representanter från 
Mörbylånga kommun, kostnaderna togs av nämnden och intäkter för Mörbylånga 
kommuns deltagande finns därav redovisade på nämnden.

Vidare har kostnader för en lokal i Löttorp belastat miljö- och byggnadsnämnden under 
året, denna kostnad har varit högre än budgeterad nivå vilket även påverkar den negativa 
budgetavvikelsen för drift.

Ekonomisk sammanställning per kontoslag
 Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse

8000
Miljö- och 
byggnadsnämnde
n

Intäkter 0 -25 25

Personalkostnader 511 503 8

Driftkostnader 23 139 -117

Sum
ma 534 617 -84

Nämndens mål
Nedan redovisas nämndens mål utifrån strukturen perspektiv - kommunfullmäktigemål -
 nämndens mål. Perspektiven är tre stycken medborgare, organisation och hållbarhet och 
kommunfullmäktigemålen och därmed nämndens mål är knutna till dessa perspektiv. I 
tabellen som hör till respektive nämndmål redovisas utfallet av de nyckeltal som mäts och 
är med i bedömningen av måluppfyllelsen. Under respektive tabell står respektive 
nämndmål med en bedömning uppnått (grön), delvis uppnått (gul) och ej uppnått (röd). 
Avslutningsvis återfinns analysen på målet.

Medborgare
Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delaktighet, 
inflytande och lika möjligheter.
Nyckeltal Målvärde Utfall

 Nöjd-Inflytande-Index 39 44

 Kommunens webinformation till medborgarna 1 1

 Antal ärenden inkomna via e-tjänst 270 95

Medborgarens väg in ska vara enkel och tydlig

Målen anses vara delvis uppfyllt. Arbetet med att förbättra medborgarens väg in har 
pågått under året. En ny hemsida är under framtagande vilket kommer att fortsätta under 
2020. Man arbetar även med analoga och digitala guider och checklistor för att 
medborgare och företag vad gäller tillstånd och lov.

Öka förutsättningarna för helt digital ärendehantering

Målet anses vara uppnått. Upphandling av nytt ärendehanteringssystem är genomförd. 
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Förberedelser för konvertering pågår.

Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och 
myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir fler.
Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel genomförd tillsyn i relation till planerad 80 % 91 %

 Löpande insikt  
Uppnått

Realistiska och aktuella tillsynsplaner

Målet anses vara uppnått. Verksamhetsregister har uppdaterats kontinuerligt under året.

Ett professionellt bemötande med hög servicenivå ska prägla nämndens arbete

Målet anses inte vara uppnått. Det slutgiltiga resultatet av NKI-undersökningen är inte 
klart än. Efter tredje kvartalet sågs en tydlig höjning av omdömena för områdena miljö-
och hälsoskydd och livsmedel. Serveringstillstånd ligger på samma nivå som föregående 
år.

Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för att leva, 
verka och bo i hela kommunen året runt.
Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel ärenden där handläggningstiden överskrids 0 % 4,2 %

 Antal uppdaterade/digitaliserade detaljplaner 10 1

Beslutade handläggningstider överskrids inte

Målet anses inte vara uppnått. Vid överskridande av handläggningstid ges en reducering 
av avgiften. Under 2019 har 26 ärenden fått en reducerad avgift vilket leder till ett 
intäktsbortfall om ca. 150 tkr. Under året har arbete pågått för att ta fram rutiner och 
mallar som stöd i arbetet.

Stärka arbetet med att uppdatera och digitalisera detaljplaner

Målet anses vara delvis uppnått. Ett antal äldre detaljplaner har digitaliserats fullständigt. 
En ordentlig arbetsinsats har krävts för detta och på kort sikt ser man att arbetsinsatsen 
inte morsvarar nyttan vilket gör att arbetet avtagits. Istället har plankartor georeferats för 
att placeras i kartsystemet.

Organisation
Inga nämndmål finns kopplade till perspektivet organisation. 

Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där 
medarbetarna bidrar till utveckling
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Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig 
organisation
Hållbarhet
Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en 
ansvarsfull samhällsutveckling.
Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god 
ekonomisk  hushållning, långsiktighet och stabilitet.
Nyckeltal Målvärde Utfall

 Minskat antal anmärkningar i tillsynsarbetet 0 0

Tillsynsarbetet leder till positiva förändringar i företagens arbetssätt

Målet anses inte vara uppnått. Vi har ännu ingen bra metod för att mäta tillsynens effekt.

Framtid
Båda Ölandskommunerna har beslutat att en utredning om samverkan mellan 
kommunerna. Miljöenheten omfattas av detta beslut då ett av de utpekade potentiella 
samverkansområdena är kommunernas verksamhet inom bland annat tillsyn/kontroll och 
prövning av livsmedelsverksamheter och serveringstillstånd. Utredning kommer ske ang. 
samverkansmöjligheter på både kort och lång sikt.

Under 2020 planeras för ett omfattande förberedande arbete inför konvertering till ett nytt 
ärendehanteringssystem. Enligt nuvarande tidsplan beräknas det nya systemet vara i drift 
runt nästa årsskifte. Det nya systemet förväntas effektivisera ärendehanteringen då det ger 
möjligheter till ökad digital hantering.

På grund av platsbrist har förvaltningsledningen beslutat att miljöenheten ska flytta till 
andra lokaler under våren 2020. Förberedande arbete pågår.

Under 2020 kommer en tydligare rapportering av detaljplanearbetets fortskridande att ske 
till miljö- och byggnadsnämnden.

En ny PBL-taxa kommer att tas fram. Dessutom arbete bedrivas för att 
bygglovlovshanteringen ska bli mer digital.
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets 
årsredovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Uppdraget ingår som en 
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga 
bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som beslutats.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella 
bedömningar: 

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen? 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019, men 
det återstår 3,3 mnkr att återställa från föregående år. Förbundets bedömning är att 
återstående underskott kommer att återställas under år 2020. 

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som beslutats avseende god 

ekonomisk hushållning?  

Vi bedömer att utfallet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning i det 
finansiella perspektivet. Samtliga finansiella mål uppnås för räkenskapsåret 2019. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att måluppfyllelsen av de 
övergripande verksamhetsmålen är god. Av verksamhetsmålen uppnås 18 av 23 vilket 
motsvarar 78 %. 

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är 
upprättade enligt god redovisningssed. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens, regionens eller förbundets 
ekonomiska ställning.  

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 
årsredovisning.  

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 1–2 § bedöma om räkenskaperna är 
rättvisande samt om resultaten i årsredovisningen är förenliga med de mål som 
beslutats. Revisorernas skriftliga beskrivning ska lämnas till fullmäktige i respektive 
medlemskommun inför behandlingen av årsredovisningen. Denna granskning utgör 
underlag för den revisionsberättelse som revisorerna ska lämna till fullmäktige i 
respektive medlemskommun.   

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 
om resultatet är förenligt med de mål som beslutats.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som beslutats avseende god 
ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 
förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl 
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning 

för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala 

yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, 
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.  

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag 
till den finansiella rapporteringen. 

Rapporten har sakgranskats av ekonomichef och controller. 
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Iakttagelser och bedömningar 
 
Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning ska förvaltningsberättelsen innehålla 
följande information: 

• En översikt över utveckling av förbundets verksamhet. 
• Upplysningar om viktiga förhållande för resultat och ställning. 
• Upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för förbundet som inträffat 

under räkenskapsåret eller efter dess slut. 
• Upplysningar om andra förhållanden som är som av betydelse för styrning och 

uppföljning av förbundets verksamhet. 
• Utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
• Utvärdering av förbundets ekonomiska ställning. 
• Upplysning om årets resultat efter balanskravsjusteringar 
• Upplysningar om väsentliga personalförhållanden samt sjukfrånvaron. 
• Upplysning om förbundets förväntade utveckling. 

Förvaltningsberättelsen inleder årsredovisningen och är strukturerad enligt 
informationen ovan.  

Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av förbundets 
verksamhet genom att jämförelse görs med föregående år. Det finns till exempel en 
tabell där nyckeltal anges för de senaste fem åren. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning. Årets resultat analyseras utifrån de åtgärder som har vidtagits vad 
gäller ekonomi och verksamhet. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för 
förbundet som inträffat under räkenskapsåret. Det finns ett särskilt avsnitt som beskriver 
händelser under året. 

I avsnittet som innehåller upplysningar om andra förhållanden som är av betydelse för 
styrningen och uppföljningen av förbundets verksamhet, beskrivs systemen för intern 
kontroll och för budgeten.  

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av förbundets ekonomiska ställning. 
Bedömningen är att efter årets ekonomi och resultat har förbundet en långsiktig god 
ekonomisk hushållning. 
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Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god 
ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk hushållning 
bedöms under avsnittet god ekonomisk hushållning i denna rapport.  

Årets resultat uppgår till 6,7 mnkr (2018: -20,7 mnkr). Balanskravsresultatet uppgår till 
0,5 mnkr efter att 6,2 mnkr av tidigare års underskott har återställts. Balanskravet är 
därmed uppfyllt för år 2019. Det finns ytterligare underskott om 3,3 mnkr att återställa 
från tidigare år. Bedömningen i årsredovisningen är att återstoden av underskottet 
kommer att återställas under år 2020. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden 
samt sjukfrånvaron. Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas. Det 
innebär att frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt 
är åldersindelad. Sjukfrånvaron ökat marginellt från 4,0 % % till 4,11 % för år 2019. I 
övrigt lämnas information om antalet anställda, personalomsättning och 
pensionsprognos, arbetsmiljö och hälsa samt en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

Förvaltningsberättelsen innehåller upplysning om förbundets förväntade utveckling. 
Prognosen visar att antalet 16–19 åringar kommer att öka under det kommande 
decenniet. Utmaningar för ekonomin anges vara sjunkande bidrag från Migrationsverket 
på grund av åldersuppskrivningar av elever samt ökning av pensionskostnaderna för 
lärare. 

Driftredovisning 

Driftredovisningen ingår i avsnittet ”Redovisning 2019” i årsredovisningen. Det framgår 
av redovisningen hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande 
verksamheten.  

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisningen ingår i avsnittet ”Redovisning 2019” i årsredovisningen och 
omfattar en samlad redovisning av förbundets investeringar jämfört med budget och 
föregående år. Årets investeringar uppgår till 12,6 mnkr jämfört med budgeten som 
uppgår till 12,3 mnkr. Den största investeringen avser förbundskansliet Storken med 
4,6 mnkr. 

Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019, men 
det återstår 3,3 mnkr att återställa från föregående år. Förbundets bedömning är att 
återstående underskott kommer att återställas under år 2020. 
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God ekonomisk hushållning 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019. 

Finansiella mål Utfall 2019 Måluppfyllelse, 
direktionens bedömning 

Under planeringsperioden år 
2019–2021 ska förbundet 
självfinansiera investeringar 
upp till en nivå om 75 %. 

Utfallet för år 2019 
tillsammans med prognosen 
för år 2020–2021 är att 
investeringarna 
självfinansieras med 99 %. 

Målet bedöms som uppfyllt. 

Under planeringsperioden 
ska förbundets soliditet 
exklusive 
pensionsförpliktelser öka och 
soliditeten inklusive 
pensionsförpliktelser ska vara 
positiv. 

Utfallet för år 2019 
tillsammans med prognosen 
för år 2020–2021 är att 
soliditeten exklusive 
pensionsförpliktelser ökar 
med 4 % och att soliditeten 
inklusive pensionsförpliktelser 
uppgår till 6,8 %. 

Målet bedöms som uppfyllt. 

Likviditeten, den kortsiktiga 
betalningsförmågan, ska 
överstiga en månads 
genomsnittliga utbetalningar 
under året. 

Under år 2019 har årets 
likviditetssaldo i genomsnitt 
uppgått till 91,6 mnkr vilket 
jämförs med en månads 
utbetalning, 52,4 mnkr. 

Målet bedöms som uppfyllt. 

 

Av redovisningen framgår att samtliga mål uppfylls för år 2019. 
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Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning av förbundets verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2019.  

Verksamhetsmål Uppnått Ej uppnått Totalt 

Kunskap, utveckling och lärande 3 3 6 

Normer, värden och inflytande 4 - 4 

Integration 4 1 5 

En skola på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet 

 
3 

-  
3 

Digital kompetens 1 - 1 

Attraktiv och konkurrensmässig 
utbildningsorganisation – entreprenöriellt 
lärande 

 
 
3 

 
 
1 
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Summa 18 5 23 

 

Av redovisningen framgår att 18 av 23 verksamhetsmål är uppfyllda och att 5 av 23 mål 
inte är uppfyllda.  

Bedömning 

Vi bedömer att utfallet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning i det 
finansiella perspektivet. Samtliga finansiella mål uppnås för räkenskapsåret 2019. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att måluppfyllelsen av de 
övergripande verksamhetsmålen är god. Av verksamhetsmålen uppnås 18 av 23 vilket 
motsvarar 78 %.  
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Rättvisande räkenskaper 

Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.  

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga förbundets intäkter och kostnader 
för året samt hur det egna kapitalet förändras under räkenskapsåret. Jämförelse med 
förgående år lämnas för varje delpost. 

Årets resultat är positivt och uppgår till 6 700 tkr (2018: -20 670 tkr). Resultatet medför 
en positiv avvikelse mot budget med 6 235 tkr. Kommentarer lämnas som redogörs för 
avvikelsen mot budget både övergripande och per verksamhet. 

Balansräkning 

Balansräkningen är upprättad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. 

Balansräkningen redovisas i allt väsentligt förbundets tillgångar, avsättningar och 
skulder per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt 
periodiserade samt har värderats enligt principerna i LKBR. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation och överensstämmer 
med övriga delar av årsredovisningen. 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen innehåller en beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper i eget 
avsnitt. 

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är 
upprättade enligt god redovisningssed. 
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Bedömningar utifrån 
revisionsfrågor 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar 
årsredovisningen 
upplysning om 
verksamhetens 
utfall, 
verksamhetens 
finansiering och 
den ekonomiska 
ställningen? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att 
årsredovisningen i allt 
väsentligt redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska ställningen. 

Förbundet lever upp till 
kommunallagens krav på en 
ekonomi i balans för år 2019, 
men det återstår 3,3 mnkr att 
återställa från föregående år. 
Förbundets bedömning är att 
återstående underskott 
kommer att återställas under år 
2020. 

 

Är 
årsredovisningens 
resultat förenligt 
med de mål 
fullmäktige 
beslutat avseende 
god ekonomisk 
hushållning? 
 
Finansiella mål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetsmål 

 

 

 

 

Uppfyllt 
Vi bedömer att utfallet är 
förenligt med målen för god 
ekonomisk hushållning i det 
finansiella perspektivet. 
Samtliga finansiella mål 
uppnås för räkenskapsåret 
2019. 

Uppfyllt 

Vi bedömer, utifrån 
årsredovisningens 
återrapportering, att 
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måluppfyllelsen av de 
övergripande 
verksamhetsmålen är god. Av 
verksamhetsmålen uppnås 18 
av 23 vilket motsvarar 78 %. 

Är räkenskaperna 
i allt väsentligt 
rättvisande? 
 
 

Uppfyllt 

Vi bedömer att räkenskaperna i 
allt väsentligt är rättvisande. 
Räkenskaperna är upprättade 
enligt god redovisningssed.  
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Caroline Liljebjörn 

  
 

 
 
 
 

Projektledare   

 
 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029–6740) (PwC) på uppdrag 
av Kalmarsunds Gymnasieförbund enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av avsnittet 
”Inledning” i rapporten. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig 
på hela eller delar av denna rapport.  
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Femårsöversikt 
 

2019 2018 2017 2016 2015

Årets resultat -662 666 219 -713 1 567

Nettokostnader -40 736 -37 426 -36 621 -35 027 -30 380

Nettokostnader (kr per invånare) -1 563 -1 445 -1 416 -1 355 -1 198

Investeringar 1 100 4 704 276 869 4 236

Totala tillgångar 29 426 30 959 28 950 17 705 25 380

Tillgångar (kr per invånare) 1 129 1 195 1 120 685 1 001

Eget kapital 8 261 8 923 8 257 8 038 8 751

Eget kapital (kr per invånare) 317 345 319 311 345

Totala skulder inkl. 

ansvarsförbindelser 40 859 39 290 41 836 12 226 19 188

Skuld (kr per invånare) 1 567 1 517 1 618 473 757

Pensionsåtaganden 1 833 1 885 2 156 2 559 2 559

Soliditet (%) 28% 29% 29% 45% 34%

Skuldsättningsgrad (%) 251% 242% 246% 220% 290%

Kassalikviditet 98% 95% 104% 86% 88%

Rörelsekapital, tkr -243 -937 899 -1 024 -1 715

Antal årsarbetare 31 28 32 46 39

Personalkostnader 28 804 26 937 26 602 25 166 21 889  
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Förord 
Ölands Kommunalförbund är ett kommunalförbund där Borgholms och Mörbylånga kommuner är 
medlemmar. Kommunalförbundet bildades under en process mellan åren 1968–1970. Den 16 mars 1970 
sammanträdde förbundsfullmäktige första gången och enligt en historisk överblick, daterad 1994, anses 
detta datum utgöra utgångspunkten för det egentliga arbetet i Ölands Kommunalförbund.  

Förbundets syfte är att verka för samordning av angelägenheter och resurser samt att stärka 
medlemskommunerna genom effektivt resursutnyttjande. Under 2019 ansvarade förbundet för den 
räddningstjänst som enligt lag åvilar var och en av förbundsmedlemmarna, säkerhetssamordning och 
besöksnäringsfrågor. Härutöver drivs cykelledsprojektet ”Fyr till fyr” av kommunalförbundet. 

Direktionen, som utses av respektive fullmäktigeförsamling, är det högst beslutande organet påbörjade 
den nya mandatperiod den 1 januari 2019. Direktionen består av 10 ledamöter och lika många ersättare. 
Ordförande är Ilko Corkovic (S), första vice ordförande är Anna-Kajsa Arnesson (C) och andra vice 
ordförande Matilda Wärenfalk (S). Förbundsdirektör är Jens Odevall och biträdande förbundsdirektör är 
Ann Willsund. 

Nu när vi lägger 2019 bakom oss kan vi summera alla fina prestationer under året för att dels utveckla 
Öland som destination dels att säkerställa en väl fungerande räddningstjänst. Det gångna året visar 
verksamheterna dessvärre ett negativt ekonomiskt resultat med drygt 1,1 mnkr, främst beroende på att vi 
fått många nya brandmän som utbildat sig. Därför måste förbundet fortsätta att hitta nya lösningar för 
att effektivisera sin verksamhet utan att ge avkall på trygghet och utvecklingen av att bli en ännu bättre 
turistdestination.  

Under året har den norra slingan av Ölandsleden färdigställts och nu återstår ett par mil innan hela 
projektet med drygt 20 mil kan bli nationell cykelled. En viktig satsning som görs för att kunna 
marknadsföra Öland ännu mer som destination och såväl existerande som nya företag kan utvecklas. 

Turismorganisationen har fått en nystart och har arbetet intensivt med att stärka förtroendet för den 
egna organisationen såväl internt som externt. I början av startade partnerskap Öland där den lokala 
näringen och turistorganisationen gör armkrok för att utveckla och marknadsföra Öland.  Att vi är på 
rätt väg och nu arbetar tillsammans på hela Öland kommer att få positiva effekter för såväl kommunerna 
som företagen på Öland.  Att Öland som destination ligger högst upp på mätningar vad gäller nöjda 
besökare och att de vill återkomma är också oerhört glädjande. 

Räddningstjänsten har under året utmärkt sig med att hantera stora bränder på ett utmärkt sätt såväl på 
Öland som att vara behjälpliga vid sommarens stora skogsbränder på land. Under våren antogs ett nytt 
handlingsprogram för mandatperioden och samverkan har vidareutvecklats med övriga räddningstjänster 
i Södra Kalmar län i syfte att effektivisera utalarmering och ledning av räddningsinsatser.  Över tid 
kommer detta att behöva förstärkas ytterligare. Under året har även ett inriktningsbeslut om ny 
brandstation i Mörbylånga antagits vilket kommer att ge bättre arbetsmiljö och säkra en effektiv 
räddningstjänst. 

Under året har de båda medlemskommunerna beslutat att utveckla samarbetet på olika sätt. Ett led i 
detta är den reviderade förbundsordningen med nytt reglemente och Driftsam avtal där 
säkerhetssamordningen återgick till kommunerna men främst att den gemensamma IT-verksamheten 
flyttades till kommunalförbundet.  

 

 

Ilko Corkovic      Jens Odevall 

Förbundsordförande     Förbundsdirektör 
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God ekonomisk hushållning och 
måluppfyllelse 
Måluppfyllelse av, verksamhetsmål och finansiella mål 

Turismorganisationen 

Perspektiv – Kund 

Verksamhetsmål 

1. Öland ska vara en bra plats att leva och bo på samt besöka 

2. Öka antalet inflyttningar 

3. Turismorganisationen ska ses som den samlande partnern i uppdraget att utveckla destination-
en.  

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Tätt samarbete med näringslivet 

 Nära samarbete med kommunernas verksamheter 

 Stärka det interna samarbetet inom Ölands turismorganisation b.la genom tydliga målbilder och 
tydlig arbetsfördelning. 

 Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  
 

 

Perspektiv – Utveckling 
Verksamhetsmål 

1. Varumärket Öland förstärks 

2. Utveckla nya säsonger på Öland  

3. Erbjuda en hållbar turistdestination 

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Ökat samarbete och samverkan med lokala och regionala aktörer 

 Stärka marknadsföringen via digitala medier, lokalt, nationellt och internationellt 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

 

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Kommentar 

Öland är en bra plats att leva 
och bo på (SCB) 

>65  

 

 Mörbylånga 
kommun  

 63 (61) 

Borgholms 
kommun: 

63  

Totalt 135 kommuner med 

Invånarantal 

 

Mörbylånga:  

15 045  

Borgholm:  

10 950  

 Mörbylånga 
15 242 (31/12) 

Borgholm 
10 844 (31/12) 
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Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Kommersiella gästnätter 
(SCB) 

2018 (1 378 454  apr 2019) 

1 450 000  

 

1 381 399 (SCB 
okt-19) 

Siffrorna för hela 2019 
kommer först feb 2020. 
Preliminärt utfall indikerar 
dock att målet ej kommer att 
uppnås. 

 

Perspektiv – Medarbetare 

Verksamhetsmål 

1. Medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats 

2. Medarbetarna ska känna stolthet över sin arbetsplats 

3. Medarbetarna ska känna att de har kompetens att utföra sina uppgifter 

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Medarbetarsamtal 

 Arbetsplatsträffar 

 Teamaktiviteter 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

Perspektiv – Ekonomi 

Verksamhetsmål 

1. Budgetramarna ska hållas 

2. Målsättningen är att vi ska vara den självklara partnern för utveckling och marknadsföring av 
den Öländska besöksnäringen i form av Partnerskap Öland  

Aktiviteter för att uppnå mål: 

 Regelbundna uppföljningar av ekonomin 

 Översyn av arbetsprocesser i syfte att effektivisera verksamheten 

 Samverkan med lokala näringsliv och respektive kommun för att stärka varumärket Öland 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Medarbetarenkät >75 % uppfattar 
turismverksamhet-
en som en god 
arbetsplats  

 100 %  

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Ekonomisk uppföljning Budget i balans  Verksamhetens 
driftsbudgetutfall 
hamnar på 5 346 
tkr vilket ger en 
positiv bud-
getavvikelse på 
59 tkr.   
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Räddningstjänsten 

Perspektiv – Kund 

Verksamhetsmål 

1. Den hjälpsökande ska få rätt hjälp så snabbt som möjligt vid en olycka 

2. Allmänheten ska få ett professionellt och rättssäkert bemötande vid myndighetskontakter 

3. Allmänheten ska ha en bra inblick i räddningstjänstens verksamhet 

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Genom medlyssning säkerställa att rätt resurser larmas från början 

 Arbeta för att sänka responstiderna (FIP och offensiv enhet) 

 Verksamheter ska få snabb återkoppling från tillsynsbesök 

 De som ansöker om tillstånd LBE ska få snabb bekräftelse och info 

 Bli aktiv på sociala medier 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

  

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Medel för aktiviteter Öka extern medfi-
nansiering samt 
modell för ”krona 
för krona” med 
kommunalförbundet 
kommer utredas 
under 2019. 

 Utredning kring 
”krona för 

krona” modellen 
har ej givits 

klartecken. Ut-
redning pågår 

Arbetet med krona för 
krona kommer fortsatt vara 
målet under 2020 och fort-
satt utredning 

Antal företag i Partnerskap 
Öland 

 

40  53  

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Utlarmning I mindre än 5 % av 
olyckorna ska det 
upplevas att ut-
larmningen var 
felaktig 

 Inte vid någon 
olycka upplev-
des utalarme-
ringen vara 
felaktig (utifrån 
räddningstjäns-
tens egna ht-
planer). Mål 
uppfyllt. 

De förändringar av HT-planen 
som gjordes 2018, i kombination 
med att RCB har medlyssning på 
inkommande larmsamtal, har 
fungerat väl utifrån syftet att 
säkerställa en korrekt utalarme-
ring från början. 
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Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Responstider Responstiderna 
totalt ska minska 
från föregående år 

 2019 var ge-
nomsnittlig 
responstid 699 
sekunder. 2018 
var genomsnitt-
lig responstid 
627 sekunder.  

Åtgärder för att sänka responsti-
derna har under 2019 vidtagits 
genom dagtidsbemanning på 
stationen i Löttorp där dagtids-
personalen åker direkt. Samtidigt 
har åtgärder vidtagits för att öka 
trafiksäkerheten genom en ny 
trafiksäkerhetspolicy med ut-
bildning, övning och prov. I 
denna påtalas vikten av att köra 
trafiksäkert och inte köra fort 
om det inte är absolut nödvän-
digt. Detta har medfört att vid 
en stor andel av larmen körs inte 
utryckningskörning (där detta 
inte är nödvändigt), vilket gör att 
det tar längre tid att komma 
fram. Detta är bra ur ett trafik-
säkerhetsperspektiv, men inne-
bär samtidigt att jämförelsen 
mellan 2018 och 2019 inte ger 
en rättvis bild av hur responsti-
derna har utvecklats. En jämfö-
relse mellan 2019 och 2020 
kommer ge en bättre bild då 
samma trafiksäkerhetspolicy gällt 
under båda dessa år. 

Tjänsteanteckning efter 
första tillsynsbes5k 

Tjänsteanteckning 
från första tillsyns-
besöket ska skickas 
ut inom en vecka i 
70 % av ärendena, 
inom två veckor i 
90 % av ärendena 
och inom tre 
veckor i 100 % av 
ärendena. 

 

Tjänsteanteck-
ningen från 
första tillsyns-
besöket skicka-
des ut inom 
den fastslagna 
tidsramen vid 
samtliga tillsy-
ner. Mål upp-
fyllt 

 

Svarsbrev på tillståndsan-
sökan LBE 

Svarsbrev ska gå ut 
samma dag till-
ståndsansökan 
LBE registreras  

Svarsbrev 
skickades ut 
samma dag 
som tillstånds-
ansökan regi-
strerades i 
samtliga fall. 
Mål uppfyllt 

 

Sociala medier Facebook-konto 
ska skapas och 
börja användas 

 

Facebook-
konto har 
börjat användas 
med några 
särskilda admi-
nistratörer som 
har rättighet att 
lägga ut inlägg, 
för att kunna 
säkerställa att 
inläggen är ok. 
Mål uppfyllt 

 

242



 
 
Årsredovisning 2019 Ölands kommunalförbund 
God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse 
 
 
 

7 
 

Perspektiv – Utveckling 

Verksamhetsmål 

1. Medarbetarna ska få den utveckling och kompetenshöjning de behöver 

2. Ny personal ska få nödvändig utbildning 

Aktiviteter för att uppnå mål:  

 Övningsplaneringen ska följa den förmåga som är bestämd för varje station 

 RCB ska öva tillsammans med brandmännen 

 Medarbetarna ska besöka relevanta konferenser och liknande 

 Utbildningar för formella kompetenser ska ges regelbundet 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Övningsuppföljning All personal ska ha 
genomfört de övningar 
som är planerade för 
resp. station  

Majoriteten av perso-
nalen har gått på de 
övningar som varit 
planerade. Dock har 
sjukfrånvaro osv. vid 
en del övningar gjort 
att någon övning 
missats. Mål uppfyllt 

Många av övningarna är 
gemensamma (genomförs 
på samma sätt på samtliga 
stationer). Ifall någon 
missar en sådan övning på 
sin egen station ska de 
istället genomföra den på 
någon av de andra station-
erna. En del övningar är 
dock specifika för en en-
skild station. Missas denna 
övning av någon finns 
ingen möjlighet att genom-
föra den på annan station 
istället. Vid exempelvis 
sjukfrånvaro och liknande 
går detta inte att komma 
ifrån. Därför bedöms 
målet vara uppfyllt trots 
utfallet. 

Övningsplanering Planeringen ska ta med 
övningar som behövs 
för att uppfylla för-
mågan för resp. station  

Övningsplaneringen 
utgår från förmågebe-
skrivningen. Mål upp-
fyllt 

Övningsplaneringen har 
underlättats av att ha en 
utförlig beskrivning av den 
förmåga räddningstjänsten 
ska uppnå. 

Formella kompe-
tenser 

Grundutbildning för 
formella kompetenser 
ska ges minst en 
gång/år  

Samtliga formella 
kompetenser har inte 
hunnit processas. Det 
är därmed inte klarlagt 
i vilken omfattning 
dessa ska finnas fram-
över. Därmed finns 
det ännu inte någon 
utbildningsplan för 
dessa. De kompeten-
ser som har hunnit 
processas har utbild-
ningsplan och där har 
utbildning genom-
förts. 

Det återstår ännu arbete 
med att gå igenom samt-
liga förmågor och kompe-
tenser inom organisation-
en. Bedömningen är att 
flera förmågor och kompe-
tenser kommer tas 
bort/dras ner framöver. 
De som bedöms nödvän-
diga och kommer finnas 
kvar har organisationen 
utbildats och övats i. Där-
för bedöms målet vara 
uppfyllt trots utfallet. 
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Perspektiv – Medarbetare 

Verksamhetsmål 

1. Medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats 

2. Medarbetarna ska känna stolthet över sin arbetsplats 

3. Medarbetarna ska känna att de har kompetens att utföra sina uppgifter 

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Medarbetarsamtal 

 Arbetsplatsträffar 

 Infoblad 

 Tydliggöra vilken förmåga medarbetarna ska ha 

 Medarbetarnas upplevelse av sin kompetens ska mätas 

 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Medarbetarenkät Över 90 % av medar-
betarna ska trivas på sin 
arbetsplats och känna 
stolthet 

 I medarbetarenkäten 
finns ingen fråga 
som direkt kan ge ett 
svar på ifall målet är 
uppfyllt eller inte. 
Totalt sett får orga-
nisationen snittbety-
get ”Bra”. Mål delvis 
uppfyllt 

Betygen finns i fyra katego-
rier: Ypperligt, Bra, Hygg-
ligt, Undermåligt. Det är 
svårt att försöka översätta 
målet om att 90 % av med-
arbetarna ska trivas på sin 
arbetsplats utifrån de frågor 
och betyg som ges i enkä-
ten. Överlag bedöms dock 
resultatet i enkäten vara bra, 
dock är det svårt att säga 
ifall målet är uppfyllt eller 
inte på grund av detta. Där-
för bedöms målet vara 
delvis uppfyllt. 

Upplevd kompetens Över 70 % av medar-
betarna ska uppleva att 
de har kompetens att 
utföra samtliga uppgif-
ter 

 

I medarbetarenkäten 
finns inte någon 
fråga som direkt kan 
ge ett svar på ifall 
målet är uppfyllt eller 
inte. Dock finns en 
fråga om medarbe-
tarna får den kompe-
tensutveckling som 
behövs för att utföra 
arbetet på ett bra 
sätt. Svaret ges på 
som en siffra på en 
femgradig skala där 
1= stämmer mycket 
dåligt och 5= stäm-
mer mycket bra. Där 
har 72 % av medar-
betarna svarat 4 eller 
5. Detta tolkas som 
att målet är uppfyllt. 
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Perspektiv – Ekonomi 

Verksamhetsmål 

1. Budgetramarna ska hållas 

2. Utrustning ska ha maximal driftsäkerhet så den inte går sönder i onödan 

Aktiviteter för att uppnå mål:  

 Regelbundna uppföljningar av ekonomin 

 Planera för inköp 

 Serva, underhålla och besiktiga enligt givna intervall 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

Indikatorer Mål 2019 Målupp

-fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Ekonomisk 
uppföljning 

Driftsbudgeten totalt ska 
ligga på +2% inför 
sommaren, därefter enligt 
plan 

 Driftsbudgeten 
har legat minus 
under hela året. 
Mål ej uppfyllt 

Kommenteras vidare i den 
ekonomiska uppföljningen. 

Service och underhåll Service, underhåll och 
besiktningar ska vara 
gjorda enligt givna 
intervall  

Service, 
underhåll och 
besiktningar är 
gjorda enligt 
givna intervall. 
Mål uppfyllt 
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Väsentliga händelser 
Turismorganisationen 

Verksamhet 

Turismorganisationen i Ölands Kommunalförbund ska ansvara och driva utvecklingen av frågor 
gällande turismen för hela Öland. Turismorganisationen ska planera och kommunicera och 
destinationsutveckla Öland som en attraktiv destination mot turister både nationellt och internationellt. 
Uppdraget är att bidra till att Öland ska vara en bra plats att leva och bo på samt besöka. 

Turistbyråer bedrivs på 2 fasta platser på Öland, Träffpunkten i Färjestaden och Mittpunkten i 
Borgholm. I övrigt finns 11st Infopointer året runt samt en strävan att bli än mer mobil i ett uppsökande 
perspektiv. 

Turismorganisationen ska verka för att bygga och upprätthålla kontakt, samverka och bygga nätverk för 
turistnäringen på Öland. I det arbetet ingår att informera om, planera,åtgärda det som beslutas samt att 
hålla sig informerade om den privata näringens utveckling och planer. 

Analys av nuläge och utmaning 

Besöksnäringen är en växande sektor med stor betydelse, ur såväl sociala som ekonomiska perspektiv. 
Den skapar sysselsättning och bidrar till ekonomisk tillväxt inom många olika delbranscher såsom 
transportsektorn, handel, hotell, restaurang, kultur och tjänster.  

Organisationen står inför stora utmaningar framöver. För att klara uppdraget krävs att förtroende och 
tillit byggs upp mellan organisationen, politiken och det lokala näringslivet. 
Banden mellan turismorganisationen, det lokala näringslivet och verksamheterna i respektive kommun 
behöver stärkas. Samarbetet med Region Kalmar och Destination Kalmar behöver även prioriteras. 

En förutsättning för ovan är att skapa en ändamålsenlig och effektiv intern organisation som 
kännetecknas av arbetsglädje och gemenskap. Digitalisering behöver prioriteras för att följa den 
utveckling som sker inom besöksnäringen. 

Marknad 

Sociala medier rullar med kontinuerliga inlägg med större händelser så som uppskattade tävlingar, 
microinfluenser, livesändningar, stories etc.  

Kampanjer i sociala medier har rullat, filmer så som "boka på oland.se" och ”Felicia testar”, ”Mat i 
Världsarvet”.  

Marknadsföring via lystavlor längs E22 norr och söder om Kalmar.  

Marknadsföring med olika typer av budskap på banners på sidorna Aftonbladet, klart.se, Svd, Omni och 
tv.nu. Marknadsföringen har riktats till personer som befinner sig på Öland med omnejd. 

Annonsering i Kalmars sommarmagasin som distribuerats till turistbyråer i stora delar av landet samt till 
privatpersoner i sydöstra Sverige, inklusive Gotland och Öland. 

Våra trycksaker har distribuerats till turistbyråer i stora delar av landet, samt till privatpersoner som 
efterfrågat en broschyr. De har även distribuerats på Öland, så som på diverse boenden och attraktioner 
samt på de 11 Infopointsen. Den nya broschyren, 101 Öländska Pärlor, har fått ett mycket positivt 
välkomnande och ca 45 000 broschyrer är utdelade på Öland och i Kalmar. 

80 % av marknadsföringen har använts för att locka potentiella gäster till Öland och 20 % har använts 
till att marknadsföra händelser och aktiviteter till människor på Öland.  

Destinationsutveckling 

Den nya matsidan ”Smaker på Öland”, som är en del av www.oland.se, lanserades under 2019.  

Fortsatt informering kring ”cykelvänliga företagande” med näringen med ett positivt bemötande som 
resulterat i att fler vill vara en del av cykelturismen. Cykelleden på Öland växer för varje år och intresset 
också.  

De olika branschträffarna som gjorts ihop med respektve näringslivsenhet vid 8 tillfällen under året har 
varit välbesökta och uppskattade. 
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Ölands turismorganisation har under 27 tillfällen pratat offentligt om besöksnäringen på Öland, 
föreläsningar, utbildningar, information har varit syftet med träffarna. 

Partnerskap Öland 

Partnerskap Öland är ett nätverk och en samverkan mellan Ölands Turismorganisation och regionens 
företag och ideella organisationer som tillsammans satsar på Öland. Satsningen ger Ölands 
Turismorganisation möjligheten att utveckla och marknadsföra Öland. Under året har hela 53 st anslutit 
sig till Partnerskap Öland, 2018 var det 0 stycken. Samarbetspaketen är alltifrån 7 500 - 100 000 kr. 

Turistbyråverksamheten 

Säsongspersonal började i maj/juni och i början av juni genomgick personalen utbildning inom 
bokningssystemet, rutiner samt Ölandskunskap. 

Säsongspersonalen har gjort ett bra arbete utifrån att det varit likvärdigt med antalet besökare i våra 
turistbyråer och antalet säsongspersonal var 8 stycken jämfört med 10 stycken 2018. Detta på grund av 
de ekonomiska ramarna.   

Antal besökare turistbyråerna sommartid 

Antal besökare per turistbyrå (säsong) Färjestaden Borgholm 

  2018 2019 2018 2019 

Maj 5 516 4 134 2 094 2 080 

Juni 5 599 6 609 3 745 3 673 

Juli 12 365 12 350 9 350 7 765 

Augusti 7 951 8 981 5 430 5 245 

Totalt 31 431 32 074 20 619 18 763 

 

Butikförsäljningen i träffpunkten har ökat med 33 % jämfört med året innan. 

”Infoväggarna” utanför turistbyråerna, med turistinformation och kartor, har uppskattats av våra gäster,  

Räddningstjänsten 

Verksamhet 

Räddningstjänsten inom Ölands kommunalförbund ansvarar för den räddningstjänst som enligt lag eller 
annan författning åvilar var och en av förbundsmedlemmarna samt risk- och 
informationssäkerhetssamordning för förbundsmedlemmarna. Det ankommer på förbundet att fastställa 
handlingsprogram efter hörande av förbundsmedlemmarna.  

Räddningstjänsten arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor. Räddningstjänsten skall 
följa och aktivt delta i samhällets utveckling och genom olycks- och skadeförebyggande samt 
skadeavhjälpande åtgärder arbeta för ett bättre skydd och en högre säkerhet för människors liv, miljö 
och egendom. 

Analys av nuläge och utmaning 

Räddningstjänsten i Sverige består av statlig räddningstjänst och kommunal räddningstjänst. 
Kommunernas ansvar regleras i 3kap i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Förutom 
räddningstjänst ansvarar kommunerna enligt LSO, för förbyggande verksamhet (tillsyn av brandsäkerhet 
samt verkande för att alla typer av olyckor förebyggs) samt sotning. 

Från att det för ett par decennier sedan varit tämligen begränsad samverkan mellan de kommunala 
räddningstjänsterna, så har det under senare år blivit mer och mer samverkan mellan dessa. Att samverka 
mellan räddningstjänsterna är en lagstadgad skyldighet, samtidigt som räddningschefen (och 
räddningsnämnden) har fullt ansvar för räddningstjänstens organisation och förmåga inom nämndens 
geografiska ansvarsområde. Ansvaret handlar både om planeringsmässig förmåga samt minutoperativ 
sådan. 

Sommaren 2018 rådde det extrem torka och hög värme i Sverige under lång tid. Detta ledde till många 
och omfattande bränder som lyfte upp behovet av samverkan, både lokalt, regionalt och nationellt. 
Troliga framtida klimatscenarios gör också gällande att extremväder kommer att vara mer frekvent 
förekommande. 
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Vid bränderna 2018 (och 2014 i Västmanland) framkom vissa brister som kommunerna har att hantera. 
Diverse utredningar har gjorts som belyser dessa och andra utmaningar som räddningstjänsten har i 
framtiden: 

 Alarmeringsutredningen – hur ska blåljusmyndigheter larmas i framtiden 

 Räddningstjänstutredningen – en utredning om en effektivare räddningstjänst 

 Skogsbrandutredningarna 2014 och 2018  

 Vissa åtgärder har gjorts utifrån slutsatser i utredningarna, medan andra saker återstår. 

Räddningstjänsterna i södra Kalmar län (Kalmar brandkår, Räddningstjänsten Nybro, Räddningstjänsten 
Öland samt Räddningstjänsten Emmaboda-Torsås), har haft en samverkan som under senare år har 
utvecklats vidare. Bland annat finns numera en gemensam samordnings-/samverkansperson på deltid. 
Inom vissa områden finns också samverkan mellan räddningstjänsterna i hela Kalmar län. I dessa båda 
räddningstjänstregioner pågår redan diverse projekt med syfte att effektivisera utalarmering och ledning 
av räddningsinsatser. Viktigt att påpeka är dock att räddningstjänsterna också har utmaningar inom 
förebyggande arbete och myndighetsutövning samt rena administrativa uppgifter. 

Räddningscheferna i södra Kalmar län har nu kommit till ett läge då de anser att ställning måste tas till 
hur nuvarande och framtida behov av samverkan, bäst hanteras.  

För att belysa detta har två dialogmöten initierats av räddningscheferna under våren 2018. Vid dessa 
möten har representanter från berörda huvudkommuners kommunledningar deltagit. Vid det andra 
dialogmötet så förordades det att man i respektive räddningstjänstorganisation borde 
utreda/sammanställa sina egna utmaningar. Därefter kan det tas ställning till hur vidare åtgärder ska 
göras, enskilt eller i samverkan och hur samverkan i så fall bör se ut. 

Cykelprojektet Fyr till Fyr 

Verksamhet 

Projektet har pågått sedan 2012 och startade som ett samarbete med följande parter: Ölands 
kommunalförbund, som projektansvarig, Regionförbundet Kalmar län, Tillväxtverket och EU. Första 
etappen avslutades 2014 och nu pågår etapp 2 perioden 2015- 2018 med finansiering genom 
Trafikverket och de båda Ölandskommunerna. Projektet kommer inte att kunna avslutas 2019 utan 
planeras att avslutas under 2020. 

Vision 

Att skapa en sammanhängande cykel- och vandringsled av hög kvalité på hela Öland och därmed 
generera fler turister och skapa en utökad turistsäsong för alla aktörer på Öland.  

Analys av nuläge och utmaning  

Planering för de återstående sträckorna pågår för fullt. Sträckorna är belägna i de södra och norra delarna 
av Öland. Arbetet består av inventering av möjliga sträckningar, framtagande av förhandsdokumentation 
till Länsstyrelsen och Trafikverket. Då framkomligheten är begränsad och projektet just nu befinner sig i 
områden med höga natur-, kultur- och miljövärden så går inte byggnationen lika fort fram som i etapp 1. 
Detta har också medfört att eventuellt så måste projektet fortlöpa en bit in i 2020.  

Under senare delen av 2020 så kommer projektet att ansöka om att få bli nationellcykelled. Om ansökan 
beviljas så kommer Öland att bli led nummer 3 efter Kattegattleden och Sydostleden. 
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Sträcka Planerat byggår 

Grankullavik – Byxelkrok Slutförd 

Albrunna – Grönhögen Slutförd 

Grönhögen – Ottenby vandrarhem 2020 

Ottenby vandrarhem – Torngård 2019/2020 

Del av trollskogen Slutförd 

Västerstad – Smedby Utgår 

Smedby – Gåssten – Väg 931 Utgår 

Dammvägen – Strömelbacken Utgår 

Torngård – Skärlöv 2020 
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Personalekonomisk redovisning 
Tillsvidareanställda och årsarbetare per verksamhet 

Under 2019 hade förbundet i genomsnitt 134 (128) anställda av dessa avser 112 (113) deltidsbrandmän. 
Antalet årsarbetare exkl. deltidsbrandmän uppgick till 31,0 st (27,8).  

Andelen arbetade män uppgår till 84 % (89 %) och andelen arbetande kvinnor uppgår till 16 % (11 %) 
och medelåldern i förbundet uppgår till 45 år (44 år). 

Antalet tillsvidareanställda medarbetare fördelat per verksamhetsområde för perioden. 

Tillsvidareanställda årsarbetare per verksamhet 2019-12-31 2018-12-31

Allmän verksamhet 1 1

Turistorganisationen 4 5

Räddningstjänsten 10 9

Totalt 15 15  

Sjuktal 

Sjukfrånvaro 2019-12-31 2018-12-31 Avvikelse

Totalt alla medarbetare 0,94% 7,41% -6,47%

Kvinnor 0,25% 0,89% -0,64%

Män 1,26% 8,99% -7,73%

Personer upp till 29 år 0,0% 2,30% -2,30%

Personer mellan 30-49 år 0,41% 0,45% -0,04%

Personer 50 år och äldre 1,64% 12,48% -10,84%  

Personalkostnader 

2019-12-31 2018-12-31

Bruttolön exkl övertid 20 698 19 357

Personalomkostnader 8 105 7 580

Summa personalkostnader 28 804 26 937  
 

Övertid 

Antalet timmar för enkel och kvalificerad övertid/mertid uppgår till till 603 timmar (493) och kostnaden 
för enkel- och kvalificerad övertid/mertid var 261 (232) tkr, beloppet är exklusive personalomkostnader.  

 

2019-12-31 2018-12-31

Fyllnad arbetade timmar 27 6

Övertid arbetade timmar 603 493

Timavlönade arbetade timmar 27 440 26 808  
 

Arvoden förtroendevalda 

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda uppgick för 2019 uppgick till 117 tkr, exklusive 
personalomkostnader jämfört med 86 tkr för 2018. 

Pension 

Antal förväntade pensionsavgångar per verksamhet (inklusive deltidsbrandmän) framgår av tabellen 
nedan. 
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Verksamheter 2020 2021 2022 2023 2024

Allmän verksamhet - - - - -

Turistorganisationen - - - - -

Räddningstjänsten 3 2 1 2

Samtliga tillsvidare 3 2 1 2  

Pensionskostnad 

Under 2019 har kommunen betalat ut 108 (277) tkr i pensioner (exkl. löneskatt). Utbetalningen avser 
ålders och efterlevandepension.  
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Finansiell analys 
Budgetuppföljning 

Perioden uppvisar ett negativt resultat med -662 tkr vilket kan jämföras med 666 tkr för 2018. 

Direktionen och förbundsledningen redovisar tillsammas ett budgetunderskott på 67 tkr. Direktionen 
pott för oförutsedda händelser om 55 tkr har ej nyttjats under 2019 och täcker därför upp för en del av 
direktionens underskott. Budgeten för politikernas arvoden täcker inte den utbildningsdag som 
tillkommer efter ett valår. Direktionens utfall belastas även med extra arvode som utgått i samband med 
lobbyarbete för cykelprojektet vilka kostnader ej varit budgeterade. Förbundsledningens budget 
överskrids något vilket i huvudsak beror på en felaktig periodisering av kostnad i samband med 
bokslutet 2018. 

Turismorganisationen redovisar ett litet överskott gentemot budget på 59 tkr. Turismverksamheten 
lämnar ett lite budgetöverskott på grund av vakant tjänst under delar av året. Bokningarna har gått sämre 
än budgeterat, men på grund av att vissa tjänster har varit vakanta under året har budget klarat att hållas. 
Mer reurser har kunnat läggas på marknadsföring av destinationen i och med att en ny samverkan med 
näringslivet har inletts. 

Utfallet för räddningstjänsten blev ett underskott gentemot budget med 1 897 tkr. Vilket var avsevärt 
mycket sämre än prognostiserat. Detta beror på höga utbildningskostnader i samband med att ett nytt 
utbildningsystem införts, detta tillsammans med ett ovanligt stort rekryteringsbehov av nya 
deltidsbrandmän, även kostnaderna för service och underhåll har varit dyrare än under ett normalår.  

När det gäller cykelprojektet belastar årets utfall ej resultaträkningen då det redovisas som ett projekt. 
Däremot belastar det på förbundets kassaflöde då det sker en viss fördröjning mellan betalning av 
leverantörsfakturor och faktureringen till Trafikverket sker. Projektet har dragit ut på tiden och några 
delsträckor kvarstår, utmaningen är att få kvarvarande finansiering att räcka. 

Avskrivningana uppvisar en positivt budgetavvikelse på 359 tkr till följd av att de flesta investeringar har 
skjutits på till nästa år samt att flera investeringar har gjorts sent på året. 

Finansverksamheten uppvisar i år överskott gentemot budget på 390. Detta beror på att 
verksamheternas kostnader för pensioner har varit högre än verkligt utfall.  

Nyckeltalsanalys 

Soliditet 
Soliditeten är ett mått på hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunalförbundet självt äger, det 
vill säga hur stor del av det egna kapitalet som utgörs av de totala tillgångarna. Soliditeten vid periodens 
utgång uppgår till 28 % (29 %) men om hänsyn tas till pensionsskulden inklusive löneskatt sjunker 
soliditeten till 26 % (27 %).  

Förvaltning av pensionsmedel 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska pensionsskulden regleras enligt den så kallade 
blandmodellen. Detta innebär att pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som en 
skuld i balansräkningen medan de pensionsförpliktelser som avser före 1998 redovisas som en 
ansvarsförbindelse. 

Per 2019-12-31 har 471 tkr (409) bokförts som en kortfristig skuld för den individuella delen som betalas 
ut till respektive pensionsförvaltare. 

Pensionsförpliktelsen som redovisas inom linjen i balansräkningen, och därmed inte påverkar förbundets 
skulder, uppgår vid årsskiftet till 1 833 tkr (1 885) inklusive löneskatt. 

Måluppfyllelse 

Finansiella mål 

Övergripande finansiellt mål för kommunalförbundet är att samtliga verksamheter ska hålla sig inom de 
beslutade budgetramarna. Kommunallagen stadgar att kommuner och kommunalförbund ska ha en 
långsiktig god ekonomisk hushållning. Årets resultat innebär ett underskott för kommunalförbundet och 
därmed har det övergripande finansiella målet om en budget i balans ej uppnåtts.  
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Direktionen samt räddningstjänsten uppvisar ett sämre resultat jämfört med budget, men övriga 
verksamheter klarar att hålla sig inom sina budgetramar. 

Balanskravsresultat 

2019 2018

Årets resultat enligt resultaträkningen -662 666

Samtliga realisationsvinster - -

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - -

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - -

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - -

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper - -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -662 666

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - -

Användning av medel från resultatutjämningsreserv - -

Balanskravsresultat -662 666

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat - -494

Varav från år 2017 - -494

Varav från år 2016 -

Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen -662 172

+ Synnerliga skäl att inte återställa - -

+ Synnerliga skäl för att återställa under en längre tid - -

UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år -662 -

UB Synnerliga skäl som ska återställas (över längre tid) -

UB ackumulerade ej återställda negativa resultat -662

varav från år 2019 – (återställs senast år 2022) -662  
 

Åtgärdsplan  

Förbundets resultat hamnar på -662 tkr och en ekonomisk balans måste därmed nås inom en treårsperiod.  
En plan över hur förbundet ska komma i ekonomisk balans igen har påbörjats och planen är att underskottet 
ska vara återställt till och med utgången av 2022. 
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Driftsredovisning 

Driftsbudget, tkr
2019 

Avvikelse

2018 

Avvikelse

Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto Netto

Driftsverksamheter

Direktionen 0 -327 -327 0 -346 -346 -19 16

Förbundsledning 0 -1 619 -1 619 0 -1 667 -1 667 -48 37

Turismorganisationen 799 -6 294 -5 495 1 661 -7 097 -5 436 59 -6

Räddningstjänst 1 395 -30 749 -29 354 2 865 -34 116 -31 251 -1 897 -155

Cykelprojektet 32 393 -32 393 0 17 288 -17 288 0 0 0

Avskrivningar 0 -2 800 -2 800 0 -2 441 -2 441 359 473

Finansierings- 

verksamhet

Finansförvaltning 0 0 0 0 390 390 390 300

Medlemsbidrag 40 109 0 40 109 40 109 0 40 109 0 0

Finansiella poster 0 -20 -20 0 -20 -20 0 2

TOTALT 74 696 -74 202 494 61 923 -62 585 -662 -1 156 666

2019 Budget 2019 Utfall

 
 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Direktionen samt förbundsledning 

Utfallet för direktionen blev ett underskott med 19 tkr. Underskottet beror på extra arvoden i samband 
med en utbildningsdag som hålls för direktionens ledamöter som infaller i samband med val som ej varit 
budgeterad samt att extra arvode utgått i samband med lobbyarbete för cykelprojektet vilka kostnader ej 
varit budgeterade. 

Även förbundsledningen drar över sin budget något vilket beror på felaktigt periodiserade kostnader i 
samband med förra årets bokslut. 

Turismverksamheten 

Turismorganisationen redovisar ett litet överskott gentemot budget på 59 tkr. Turismverksamheten 
lämnar ett litet budgetöverskott på grund av vakant tjänst under delar av året som även har fått täcka 
upp för mer hyreskostnader än budgeterat då ingen åtgärd genomfördes för att effektivisera 
lokalutnyttjandet mer än en omförhandling av hyresavtalet för Träffpunkten. Bokningarna har gått sämre 
än budgeterat, men på grund av att en tjänst som turistinformatör ej tillsattes har verksamheten hållt sin 
budget. Mer reurser har kunnat läggas på marknadsföring av destinationen i och med att en ny 
samverkansform med näringslivet har inletts. 

Räddningstjänsten 

Kostnaderna för grundutbildning för brandmän har ökat med ca 50% (från 100 tkr/brandman till 150 
tkr/brandman) på grund av ett nytt utbildningssystem. Detta nya system innebär också att det är lättare 
att få in nyanställd personal på utbildning. Detta har inneburit att räddningstjänsten utbildat 12 personer 
under 2019 mot 5-6 stycken ett normalår. Detta har inneburit ökade kostnader för utbildning på ca 1200 
tkr. 

Därutöver har räddningstjänsten haft ovanligt mycket problem med fordon som gått sönder, vilket 
inneburit ökade kostnader för reparation och underhåll på ca 400 tkr. Detta kan hänga ihop med att 
räddningstjänsten under 2019 haft ovanligt mycket bränder att hantera, vilket är insatser som sliter hårt 
på fordon och utrustning. 

Utöver detta har det pågått ett personalärende som inneburit en merkostnad på ca 300 tkr under 2019. 
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Finansverksamheten 

Avskrivningana uppvisar en positivt budgetavvikelse på 473 tkr till följd av att de flesta investeringar har 
skjutits på till nästa år samt at flera investeringar har gjorts sent på året. 

Finansverksamheten uppvisar i år överskott gentemot budget på 300. Detta beror på att 
verksamheternas kostnader för pensioner har varit högre än verkligt utfall.  

Cykelprojektet 

Driftsbudget, tkr
2019 

avvikelse

Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto

Ingående balanserade 

intäkter/kostnader 3 142 - 3 142 3 142 3 142 0

Cykelprojektet 2019 29 251 -32 393 -3 142 14 146 -16 912 -2 766 376

TOTALT 32 393 -32 393 0 17 288 -16 912 376 376

2019 Budget 2019 Utfall

 

Kommentarer till ekonomiskt utfall 

Finansieringen av etapp 2 sker genom pengar från Borgholm och Mörbylånga kommun samt nationella 
och regionala trafikplaner. Kommunerna står för 6,5 miljoner vardera, nationella planen med 36 miljoner 
och regionala planen med 14 miljoner. Totalt handlar det om 63 miljoner under dessa fyra år. Cirka 58 
miljoner går till rena bygginvesteringar och resterande för administration och drift. Pengar utbetalas till 
projektet efter att redovisning skett till Trafikverket och i samma takt som investeringar genomförs. 
Budget finns för de olika delsträckorna. Exakt vad kostnaden blir står först klart när offerter kommit in 
till projektet. Projektet lyder under LOU.  

Kostnaderna för projektet är beräknade efter prisläge augusti 2014. Sträckor upphandlade efter 2014 har 
på grund av index helt andra kostnader. För att klara utbyggnaden erfordras ekonomiskt tillägg minst 
motsvarande indexhöjningarna. En beräknad erforderlig tilläggsbudget är minst 10 milj kronor. I detta 
belopp ingår tillägg för indexhöjningar. 
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Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, tkr
Budget

2019

Utfall

2019

Avvikelse mot 

budget

Total budget 

projektet

Totalt utfall 

per projekt

Räddningstjänsten

Tankbil Borgholm 72 70 -2 2 700 3 699

Uppgradering utryckningsfordon 1 025 167 -858 900 398

Friska brandman 300 106 -194 300 106

Släckbil degerhamn 500 697 197 500 697

Personbilar 2019 300 60 -240 300 60

Summa investeringar 2 197 1 100 -1 097 4 700 4 960  
 

Kommentarer till investeringsredovisningen 

För att försöka hålla nere det totala underskottet så mycket som möjligt har en del investeringar skjutits 
fram till 2020. En del investeringar var tänkta att genomföras under 2019 men har blivit försenade. 
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Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
och Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer i redovisningsfrågor som är av 
principiell betydelse eller av större vikt för kommunsektorns redovisning. Samma redovisningsprinciper 
som i årsredovisningen tillämpas. Eventuella avsteg redovisas nedan.  

Ölands kommunalförbunds årsbokslut innehåller resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt 
noter. För kommunens interna redovisning tillkommer drift- och investeringsredovisning.  

Allmänt 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits 
till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god 
redovisningssed. Förråden har värderats till inköpspris exklusive mervärdeskatt på värderingsdagen. 

Ölands kommunalförbunds leasingavtal klassificeras som operationella och redovisats under 
ansvarsförbindelser. 

Avskrivningar och kapitalkostnader 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen värderats till anskaffningsvärdet med avdrag för planmässiga 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs med 
linjär avskrivning, d.v.s. lika stora nominella belopp varje år. 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Värdet har satts 
till ett prisbasbelopp. Förbundets avskrivningstider för för maskiner och inventarier är 5-15 år.  

Redovisning av semesterlöneskuld och ej kompenserad övertid 

Semesterlöneskulden, d.v.s. skulden till personalen för semesterdagar och okompenserad övertid, 
redovisas som kortfristig skuld. De intjänade förmånerna har belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter.   

Redovisning av pensionsmedel 

Kommunalförbundets pensionsskuld redovisas enligt den så kallade ”blandmodellen”. Detta innebär att 
den pension som intjänats före år 1998 behandlas som en ansvarsförbindelse ”inom linjen”. 
Pensionsförmåner som intjänats från och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen och som 
en avsättning i balansräkningen. I kostnaden och avsättningen ingår särskild löneskatt med 24,26 
procent. Värdering av pensionsförpliktelserna har gjorts med tillämpning av RIPS 17. 

Redovisning av finansiella tillgångar och skulder 

Finansiella tillgångar och skulder klassificeras enligt RKR:s rekommendation R7. Långfristiga skulder 
som förfaller till betalning inom tolv månader från balansdagen redovisas i bokslutet som långfristig 
skuld då den ursprungliga löptiden var längre än tolv månader samt att kommunalförbundet har för 
avsikt att refinansiera skulden långfristigt.  
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Resultaträkning 
Tkr Not 2019-01-01- 

2019-12-31 
2018-01-01- 
2018-12-31 

    
Verksamhetens intäkter 1 21 439 22 494 

Verksamhetens kostnader 2 -59 734 -57 693 

Avskrivningar 3 -2 441 -2227 

Verksamhetens nettokostnader  -40 736 -37 426 

       

Skatteintäkter/Medlemsbidrag 4 40 109 38 125 

Verksamhetens resultat  -627 699 

    

Finansiella intäkter 5 1 0 

Finansiella kostnader  -35 -34 

Resultat efter finansiella poster  -662 666 

Årets resultat  -662 666 
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Balansräkning 
Tkr 
 

Not 2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar      

Maskiner och inventarier 7 10 808  12 149 

Omsättningstillgångar      

Förråd m.m. 8 118  94 

Fordringar 9 11 889  17 333 

Kassa och bank 10 6 611  1 383 

Summa omsättningstillgångar  18 618  18 810 

SUMMA TILLGÅNGAR  29 426  30 959 

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

     

Eget kapital 11     

Årets resultat  -662 666 

Övrigt eget kapital  8 923  8 257 

Summa eget kapital  8 261  8 923 

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 12 471  409 

Skulder    

Långfristiga skulder 13 1 833 1 880 

Kortfristiga skulder 14 18 861 19 747 

Summa skulder  20 694 21 627 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  29 426 30 959 

    

Ställda säkerheter  Inga Inga 

Ansvarsförbindelser 15 11 433 8 331 
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Kassaflödesanalys 
Tkr Not 2019-01-01-

2019-12-31 
2018-01-01-
2018-12-31 

    
Den löpande verksamheten      

Årets resultat  -662 666 

       

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 16     

Av- och nedskrivningar  2 441 2 250 

Gjorda avsättningar  62 0 

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

  
2 503 

 
2 250 

       

Ökning/minskning förråd och varulager  -24 0 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  5 444 -13 670 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  -887 1 368 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  6 374 -9 386 

       

Investeringsverksamheten      

Investering i materiella anläggningstillgångar  -1 100 -4 704 

       

Finansieringsverksamheten      

Amortering av långfristiga skulder  -47 -47 

       

Årets kassaflöde  5 227 -14 137 

       

Likvida medel vid årets början  1 384 15 521 

Likvida medel vid årets slut  6 611 1 384 
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Noter 
 2019 

 
2018 

Not 1 Verksamhetens intäkter     

Taxor och avgifter 2 009 1 690 

Bidrag 18 303 19 672 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 1 127 1 066 

Övriga intäkter - 65 

Summa verksamhetens intäkter 21 439 22 493 

      
Not 2 Verksamhetens kostnader   

Löner och sociala avgifter 28 702 270 27 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 15 104 16506 

Bränsle, energi och vatten 379 322 

Köp av huvudverksamhet 6 31 

Lokal- och markhyror 7 001 6 194 

Övriga tjänster 3 758 3 289 

Lämnade bidrag 347 282 

Övriga kostnader 4 437 4 042 

Summa verksamhetens kostnader 59 734 57 693 

    

Not 3 Avskrivningar   

Avskrivningar materiella tillgångar 2 441 2 227 

Summa avskrivningar 2 441 2 227 

   

Not 4 Medlemsbidrag   

Mörbylånga kommun 22 784 21 633 

Borgholms kommun 17 325 16 492 

Summa medlemsbidrag 40 109 38 125 

    
Not 5 Finansiella intäkter   

Ränteintäkter 1 0 

Summa finansiella intäkter 1 0 

   
Not 6 Finansiella kostnader   

Ränta på pensionsavsättningar -35 34 

Summa finansiella kostnader -35 -34 
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 2019-12-31 
 

2018-12-31 

 Not 7 Maskiner och inventarier   

Ingående anskaffningsvärden 31 091  26 696 

Omklassificeringar   -309 

Årets anskaffningar 1 100  4 704 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 32 191  31 091 

      

Ingående avskrivningar -18 942  -17 024 

Försäljningar/utrangeringar   9 

Omklassificeringar   309 

Årets avskrivningar -2 441  -2 236 

Utgående ackumulerade avskrivningar -21 383  -18 942 

      

Utgående redovisat värde 10 808  12 149 

      
 Not 8 Lager     

Lager Turistbyrån 118 94 

Redovisat värde vid årets slut 118 94 

   
 Not 9 Fordringar     

Kundfordringar 8 705 4 369 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 290 11 518 

Mervärdeskattefordringar 829 971 

Statsbidragsfordringar 397 397 

Övriga kortfristiga fordringar 669 78 

Redovisat värde vid årets slut 11 890 17 333 

      
Not 10 Kassa och bank   

Kassa 28 29 

Bank 6 583 1 353 

Summa kassa och bank 6 611 1 382 

   

Not 11 Eget kapital    

Eget kapital   

Ingående eget kapital 8 923 8 257 

Årets resultat -662 666 

Utgående eget kapital 8 261 8 923 
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 2019-12-31 
 

2018-12-31 

Not 12 Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

  

Avsatt till pensioner     

Särskild avtals-/ålderspension 46 12 

Förmånsbestämd/kompletterande pension 333 317 

Summa pensioner 379 329 

     

Löneskatt 92 80 

Summa avsatt till pensioner 92 80 

     

Ingående avsättning 409 386 

Nya förpliktelser under året - -  

Nyintjänad pension 36 21 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 10 3 

Övrigt 4 -5 

Förändring av löneskatt 12 4 

Utgående avsättning 471 409 

      

Aktualiseringsgrad 99% 99% 

   
Not 13 Långfristiga skulder   

Ingående låneskuld 1 880 1 927 

Årets amortering -47 -47 

Utgående låneskuld 1 833 1 880 

      

Lån som förfaller inom:     

1 år 2,6% 2,5% 

2-3 år 10,2% 10,0% 

3-5 år 87,2% 87,5% 
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 2019-08-31 
 

2018-12-31 

 Not 14 Kortfristiga skulder   

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut 47 47 

Leverantörsskulder 4 086 2 411 

Moms och punktskatter 796 971 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 1 090 1 026 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 597 10 650 

Semesterlöneskulder 541 609 

Övriga kortfristiga skulder 373 3 154 

Upplupna pensionskostnader 1 331 879 

Summa kortfristiga skulder 1 331 19 747 

      

Not 15 Ansvarsförbindelser   

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna och som inte heller har 
täckning i pensionsstiftelses förmögenhet 

    

      
Ingående Ansvarsförbindelser 1 885 2 156 

Nya förpliktelser under året -  -  

Nyintjänad pension - -1 042 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 47 43 

Övrigt -18 1 058 

Årets utbetalningar -71 -277 

Förändring av löneskatt -10 -53 

Utgående ansvarsförbindelse 1 833 1 885 

      

Aktualiseringsgrad 99% 99% 

      

Övriga ansvarsförbindelser     

Operationell leasing     

Bilar 21  36 

Hyresavtal 9 547 6 389 

Övriga 32 21 

Summa 9 600 6 446 

   

Summa ansvarsförbindelser 11 433 8 331 

   

Not 16 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

Av- och nedskrivningar 2 441 2 227 

Förändring av avsättning till pensioner 62 23 

Summa justering 2 503 2 250 
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Förslag till förändring av taxor för tillsyn enligt Lagen om skydd 
mot olyckor (LSO) samt tillsyn och tillstånd enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
 
Förslag till beslut 
Att godkänna förslag till nya taxor för myndighetsärenden enligt LSO och LBE, gällande från 1 augusti 
2020. De ersätter tidigare beslutade taxor för tillsyn och tillstånd. 
 
Sammanfattning 
Den taxekonstruktion som kommunen har i dag täcker inte de kostnader som organisationen har för 
myndighetsområdet. Kommunen är enligt kommunallagen inte skyldig att ta ut avgifter enligt LSO/LBE 
utan kan välja att helt eller delvis skattefinansiera verksamheten. Om man däremot vill att 
verksamheten till större del ska bära sina kostnader behöver taxekonstruktionen göras om och 
avgifterna höjas.  
 
De nya taxorna har räknats fram med hjälp av det underlag som Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) tog fram under 2016 och som kan användas som stöd för kommunerna vid konstruktion av taxor 
vid myndighetsutövning enligt LSO och LBE. 
 
Förslaget består av nya taxebestämmelser samt taxetabeller som baseras på en tidsuppskattning för 
olika ärendetyper och beräkning av handläggningskostnad per timme.  
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
De senaste åren har tillsynsmetodiken förändrats en hel del, främst efter det att Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) tog fram en ny tillsynshandbok. Förändringarna handlar bland 
annat om att utredningsarbetet är mer omfattande i dag vilket gör att ärendet i genomsnitt tar längre 
tid. Dessutom går fler ärenden vidare till formella beslut som föreläggande eller förbud (ibland förenat 
med vite) jämfört med tidigare. Det läggs även mer tid vid kvalitetsgranskning och samråd för att 
säkerställa en likvärdig och rättssäker bedömning. 
 
Detta låg till grund för att modellen för räddningstjänstens tillsynstaxa reviderades från och med 1 
mars 2016, till att innehålla en grundavgift och en rörlig timtaxa. Från 1 januari 2018 reviderades 
timtaxan (både för tillsyn och tillstånd) för att bättre täcka in de dåvarande kostnaderna. Timtaxan 
indexuppräknas från 2019. 
 
Sedan dess har räddningstjänstens kostnader för tillsyn och tillstånd ökat ytterligare, utöver vad som 
täcks in av indexuppräkningarna. Främsta skälet till ökade kostnader är större krav på kompetens 
vilket kräver mer utbildning samt ökade kostnader för det verksamhetssystem som används för 
administrationen. 
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Utöver detta har räddningstjänsterna i Kalmar län genomfört ett arbete med att ta fram en gemensam 
taxemodell för tillsyn och tillstånd eftersom det bedöms bli tydligare mot den enskilde som i många fall 
bedriver verksamhet i flera av länets kommuner. 
 
I aktuellt förslag har timkostnaden reviderats för att täcka kostnaderna. Modellen för taxan är den 
gemensamma för hela Kalmar län. 
 
Formella grunder  
Kommunen har rätt att ta ut avgift för tillsyn och tillståndsgivning inom LSO/LBE. Detta regleras både i 
kommunallagen (2017:725) och i 5 kap 4§ LSO samt 27§ och 36§ LBE. För all kommunal verksamhet 
gäller självkostnadsprincipen som huvudregel. Det innebär att kommunen inte får ta ut en högre avgift 
än som svarar mot kostnaderna för tjänsterna. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon 
betydelse utan principen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet, dvs syftet med 
verksamheten får inte vara att ge vinst. Vid beräkning av självkostnaderna får alla relevanta direkta 
och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. 
 
Enligt SKL’s tolkning ska beslut om taxan tas i kommunfullmäktige. Tillämpningen av taxan kan sedan 
fattas av tjänstemän efter delegation. Uppräkningen av timtaxan föreslås ske årligen enligt 
Arbetskostnadsindex för tjänstemän. 
 
Alternativ 
Taxorna kan enligt SKL konstrueras på tre olika sätt: 
 
Alternativ ett är att differentiera taxan med avseende på olika ärendetyper. Fördelarna med detta är 
att tillsyner på mindre, enklare verksamheter inte blir lika dyra som på stora, komplexa verksamheter 
som till exempel industrilokaler eller samlingslokaler. Svårigheterna när det gäller tillsyn är att man inte 
på förhand kan förutse vilken arbetsinsats som kommer att krävas vid tillsyn på ett visst objekt. En 
liten verksamhet kan vara nog så komplicerad och generera mycket arbete i samband med tillsyn om 
det finns stora brister i brandskyddet. På samma sätt kan ett stort företag ha ett välskött brandskydd, 
vilket kan innebära en mindre arbetsinsats i samband med tillsynen. 
 
Alternativ två är en grundavgift kombinerat med en timtaxa för besöket (den modell räddningstjänsten 
tillämpar idag). Denna konstruktion är mer flexibel utifrån arbetsinsatsen, men våra erfarenheter visar 
att det inte i första hand är besöket som varierar i tid utan framför allt själva utredningsdelen. En annan 
utmaning med denna konstruktion är att handläggaren själv ska bedöma nedlagd tid som är en 
västenlig del av avgiften (timtaxan). Det kan finnas svårigheter att göra likvärdiga bedömningar av 
arbetsinsatsen vilket har visat sig med dagens konstruktion. 
 
Alternativ tre är en fast schabloniserad avgift. Denna konstruktion är enkel att använda och väldigt 
förutsägbar. En avgift – lika för alla. Nackdelen är att avgiften blir ett genomsnitt av den arbetsinsats 
som krävs. Det innebär att det i efterhand kommer att visa sig att vissa tillsyner har medfört en mindre 
arbetsinsats än genomsnittet och vissa har medfört en större arbetsinsats än genomsnittet. 
 
Förslag 
Förslaget bygger på alternativ ett enligt ovan med en taxekonstruktion som differentieras utifrån 
ärendetyp. För tillsyn LSO delas ärendena in enligt objektets verksamhetsklass (enligt BBR). Detta är 
en tydlig indelning vilket innebär att det är förutsägbart för den enskilde och enkelt för handläggarna. 
För tillstånd och tillsyn enligt LBE är indelningen gjord utifrån tillståndets storlek och komplexitet.  
 
De nya taxorna innebär en ökning av timkostnaden med ca 20%. Vilken förändring av debiterad tid för 
tillsyn förslaget innebär är svårt att säga eftersom tiden varierar mycket idag. Tillsyn sker hos 
verksamheterna i normalfallet som mest vart 3-4 år och ökningen bedöms därför inte innebära en 
alltför betungande kostnad för den enskilde. För tillståndsgivning enligt LBE är tidsuppskattningen i 
förslaget densamma som i dag, det vill säga ingen höjning görs, förutom av timtaxan. Detta eftersom 
det har visat sig att vi inom detta område redan ligger rätt i förhållande till den arbetsinsats som läggs 
ner. 
 
SKL anger att man antingen kan separera eller samordna tillsynerna inom LSO och LBE. I dag gör vi 
samordnade tillsyner där det är möjligt och det vill vi fortsätta med. 
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En ny handläggningskostnad per timme (timtaxa) har även räknats fram enligt SKL’s modell. Den nya 
timtaxan har beräknats till 1050 kr att jämföra med nuvarande timtaxa för LSO på 878 kr och för LBE 
på 878 kr. 
 
Indexuppräkning 
Timtaxa och grundavgift är anpassad till indextal för augusti månad året före startåret (Basindex för 
augusti 2020 är ännu inte bestämt). För arbetskostnadsindex AKI, SNI 2007 S, gäller tidsserie för 
tjänstemän preliminära siffror. Justering av timtaxa och grundavgift sker alltid per kalenderår, med 
början fr o m 1 januari året efter startåret. 
 
 
 
 
 

 
Rutger Ekbrand  
Räddningschef 
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1

Ärendetyp tillsyn

Verksamhetsklass 

enligt Boverkets 

byggregler (BBR)

Avgift Kommentarer

1
Mindre Industri, kontor, m.m (mindre än 150 personer, 

mindre än 2500 m2)
VK1 5 985 kr

2
Större Industri, kontor m.m (mer än 150 personer, mer 

än 2500 m2)
VK1 8 610 kr

Industrihotell med <3 verksamheter, för 

tillkommande verksamheter till 0,5 

tim/verksamhet. En fastighet (ägare) med flera 

verksamhetsutövare

3 Gemensamhetsboenden VK3B 4 935 kr

4
Samlingslokal <30 personer (små butiker, små 

restauranger)
VK2A 4 410 kr

5
Samlingslokal <150 personer (med eller utan 

alkoholförsäljning)
VK2A 4 935 kr

6
Samlingslokal >=150 personer (med eller utan 

alkoholförsäljning)
VK2B + VK2C 5 985 kr

7
Mindre hotell (under 9 bäddar/ 5 rum, B&B, pensionat 

osv.)
VK4 3 885 kr

8 Hotell (9 - 30 bäddar, B&B, pensionat osv.) VK4 4 935 kr

9 Hotell (31+ bäddar) VK4 5 985 kr

10
Hotell med fler verksamheter (konferensanläggning, 

nattklubb osv.)
VK4 8 085 kr

11 Vårdmiljöer daglig verksamhet (förskola, nattis osv.) VK5A 4 935 kr

12
Vårdmiljöer behovsprövade särskilda boenden (LSS, 

äldreboende osv.)
VK5B 6 510 kr

13
Vårdmiljö hälso- sjukvård och inlåsta personer 

(sjukhus, fängelse osv.)
VK5C+D 8 610 kr

14 Organisationstillsyn 7 035 kr

15 Tillsyn i samband med remiss 3 360 kr

16 Tillsyn av enskilda förhållanden 3 360 kr

På förekommen anledning dvs uppdagade 

brister samt räddningsvägar, garage, bostad, 

vind, sophus etc. Enbart tillsynsbesökstid kan 

vara aktuellt att använda i enstaka fall, då 

används rakt timkostnad för faktisk besökstid.

2

Avgift Kommentarer

1 Bensinstation bemannad 7 560 kr

2 Bensinstation obemannad 7 035 kr

3 Fordonsgasstation 7 035 kr

4 Industri mindre hantering (verkstad) 7 035 kr

5 Industri större hantering - process 11 235 kr

6 Lagerverksamhet 7 035 kr

7 Restaurang med gasol 5 460 kr

8 Butik 5 460 kr

9 Färghandel 6 825 kr

10 Lantbruk 6 510 kr

11 Fyrverkeriförsäljning 4 935 kr

12 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 7 035 kr

13 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 8 610 kr

3

Ärendetyp, Tillsyn LSO

Verksamhetsklass 

enligt Boverkets 

byggregler (BBR)

Avgift Kommentarer

1 Mindre Industri, kontor, m.m (mindre än 150 personer, mindre än 2500 m2)VK1 5 093 kr

2 Större Industri, kontor m.m (mer än 150 personer, mer än 2500 m2)VK1 7 586 kr

3 Gemensamhetsboenden VK3B 4 043 kr

4
Samlingslokal <30 personer (små butiker, små 

restauranger)
VK2A 3 649 kr

5
Samlingslokal <150 personer (med eller utan 

alkoholförsäljning)
VK2A 4 043 kr

6
Samlingslokal >=150 personer (med eller utan 

alkoholförsäljning)
VK2B + VK2C 5 093 kr

7
Mindre hotell (under 9 bäddar/ 5 rum, B&B, pensionat 

osv.)
VK4 3 255 kr

8 Hotell (9 - 30 bäddar, B&B, pensionat osv.) VK4 4 043 kr

9 Hotell (31+ bäddar) VK4 5 093 kr

10
Hotell med fler verksamheter (konferensanläggning, 

nattklubb osv.)
VK4 6 930 kr

11 Vårdmiljöer daglig verksamhet (förskola, nattis osv.) VK5A 4 174 kr

Taxetabeller enligt LSO och LBE

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt 

lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE), vid samordnad tillsyn.

Ärendetyp tillsyn

sida 1 av 2
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Taxetabeller enligt LSO och LBE

12
Vårdmiljöer behovsprövade särskilda boenden (LSS, 

äldreboende osv.)
VK5B 5 618 kr

13
Vårdmiljö hälso- sjukvård och inlåsta personer 

(sjukhus, fängelse osv.)
VK5C+D 7 586 kr

14 Organisationstillsyn 6 011 kr

Ärendetyp, Tillsyn LBE Avgift Kommentarer

15 5 093 kr

16 Bensinstation obemannad 4 830 kr

17 Fordonsgasstation 4 830 kr

18 Industri mindre hantering (verkstad) 4 830 kr

19 Industri större hantering - process 7 193 kr

20 Lagerverksamhet 4 830 kr

21 Restaurang med gasol 3 780 kr

21 Butik 3 780 kr

22 Färghandel 3 780 kr

24 Fyrverkeriförsäljning 4 436 kr

25 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 3 518 kr

26 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 4 830 kr

4

Ärendetyp tillstånd
Avgift med 

avsyning
Avgift utan avsyning

1 Avslag 2 100 kr 2 100 kr

2 Mindre komplettering till befintligt tillstånd 1 575 kr 1 575 kr

3 Övertagande av befintligt tillstånd 1 050 kr 1 050 kr

4 Godkännande av föreståndare 1 575 kr 1 575 kr

6 Bensinstation bemannad 10 238 kr 6 300 kr

7 Bensinstation obemannad 8 663 kr 5 250 kr

8 Fordonsgasstation 9 188 kr 6 300 kr

9 Industri mindre hantering (verkstad) 8 663 kr 6 300 kr

10 Industri större hantering - process 12 863 kr 9 450 kr

11 Lagerverksamhet 8 663 kr 6 300 kr

12 Restaurang med gasol 7 613 kr 5 250 kr

13 Butik 8 663 kr 6 300 kr

14 Färghandel 9 188 kr 6 300 kr

15 Fyrverkeriförsäljning 7 088 kr 5 250 kr

16 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 6 038 kr 4 200 kr

17 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 9 188 kr 6 300 kr

Kommentarer

Avgift enligt denna taxa betalas av den där tillsyn skett eller den som ansökt om tillstånd mot faktura.

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.

Vid byggnader utformade som Br0 ökar förberedelsetiden med 1tim.

Om godkännande av föreståndare handläggs i samband med ett tillståndsärende tas ingen avgift ut.

Timtaxa och grundavgift är anpassad till indextal för augusti månad året före startåret (Basindex för augusti 2020 är ännu inte bestämt).

För arbetskostnadsindex AKI, SNI 2007 S, gäller tidsserie för tjänstemän preliminära siffror. Justering av timtaxa 

och grundavgift sker alltid per kalenderår, med början fr o m 1 januari året efter startåret.

Taxorna gäller från och med 2020-08-01 och är exklusive moms. 

För komplicerade tillståndsärende eller för ärende som inte kan kategoriseras in enligt tabellen ovan eller för särskilt tidskrävande ärenden ska 

individuell tidsberäkning tillämpas. I tidsberäkningen ska den faktiska tiden användas som debiteringsunderlag, dock ska schablontiden på 0,7 

timme restid användas. Särskit tidskrävande ärenden är till exempel ärenden som krävt flera besök på plats eller då begäran om 

kompletterande handlingar gjorts på grund av bristfälliga ansökningshandlingar.

Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Bensinstation bemannad

sida 2 av 2
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KopiaavTaxor20200205

Verksamhetsklass Start av ärende 

(ej debiterbart 

LSO)

Förberedelse 

tillsynsbesök

Restid Besök Efterarbete 

tillsynsbesök

Beredning, 

beslut och avslut 

av ärende (ej 

debiterbart LSO)

Summa 

debiterbar tid

Avgift

1
Mindre Industri, kontor, m.m (mindre än 150 personer, mindre än 2500 

m2)
VK1 0,5 1,5 0,7 1,5 2 1 5,70 5 985 kr

2 Större Industri, kontor m.m (mer än 150 personer, mer än 2500 m2) VK1 0,5 2,5 0,7 2,5 2,5 1 8,20 8 610 kr

3 Gemensamhetsboenden VK3B 0,5 1 0,7 1 2 1 4,70 4 935 kr

4 Samlingslokal <30 personer (små butiker, små restauranger) VK2A 0,5 1 0,7 1 1,5 1 4,20 4 410 kr

5 Samlingslokal <150 personer (med eller utan alkoholförsäljning) VK2A 0,5 1 0,7 1 2 1 4,70 4 935 kr

6 Samlingslokal >=150 personer (med eller utan alkoholförsäljning) VK2B + VK2C 0,5 1,5 0,7 1,5 2 1 5,70 5 985 kr

7 Mindre hotell (under 9 bäddar/ 5 rum, B&B, pensionat osv.) VK4 0,5 1 0,7 1 1 1 3,70 3 885 kr

8 Hotell (9 - 30 bäddar, B&B, pensionat osv.) VK4 0,5 1 0,7 1 2 1 4,70 4 935 kr

9 Hotell (31+ bäddar) VK4 0,5 1,5 0,7 1,5 2 1 5,70 5 985 kr

10 Hotell med fler verksamheter (konferensanläggning, nattklubb osv.) VK4 0,5 1,5 0,7 2,5 3 1 7,70 8 085 kr

11 Vårdmiljöer daglig verksamhet (förskola, nattis osv.) VK5A 0,5 1,5 0,7 1 1,5 1 4,70 4 935 kr

12
Vårdmiljöer behovsprövade särskilda boenden (LSS, äldreboende 

osv.)
VK5B 0,5 1,5 0,7 2 2 1 6,20 6 510 kr

13
Vårdmiljö hälso- sjukvård och inlåsta personer (sjukhus, fängelse 

osv.)
VK5C+D 0,5 2,5 0,7 2,5 2,5 1 8,20 8 610 kr

14 Organisationstillsyn 0,5 1,5 0,7 2 2,5 1 6,70 7 035 kr

15 Tillsyn i samband med remiss 0,5 0,5 0,7 1 1 1 3,20 3 360 kr

16 Tillsyn av enskilda förhållanden 0,5 0,5 0,7 1 1 1 3,20 3 360 kr

Ärendetyp

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Tidsuppskattning

1

Sida 1 av 1
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Start av ärende Förberedelse 

tillsynsbesök

Restid Besök Efterarbete 

tillsynsbesök

Beredning, 

beslut och 

avslut av ärende

Summa 

debiterbar tid

Avgift

1 Bensinstation bemannad 0,5 1,5 0,7 1,5 2 1 7,20 7 560 kr

2 Bensinstation obemannad 0,5 1,5 0,7 1 2 1 6,70 7 035 kr

3 Fordonsgasstation 0,5 1,5 0,7 1 2 1 6,70 7 035 kr

4 Industri mindre hantering (verkstad) 0,5 1 0,7 1,5 2 1 6,70 7 035 kr

5 Industri större hantering - process 0,5 2,5 0,7 3 3 1 10,70 11 235 kr

6 Lagerverksamhet 0,5 1 0,7 1,5 2 1 6,70 7 035 kr

7 Restaurang med gasol 0,5 1 0,7 1 1 1 5,20 5 460 kr

8 Butik 0,5 1 0,7 1 1 1 5,20 5 460 kr

9 Färghandel 0,5 1 0,7 1,3 2 1 6,50 6 825 kr

10 Lantbruk 0,5 1 0,7 1,5 1,5 1 6,20 6 510 kr

11 Fyrverkeriförsäljning 0,5 1 0,7 0,5 1 1 4,70 4 935 kr

12 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 0,5 1 0,7 1,5 2 1 6,70 7 035 kr

13 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 0,5 1,5 0,7 2 2,5 1 8,20 8 610 kr

1

Tidsuppskattning

Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendetyp

Sida 1 av 1
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Verksamhetsklass Start av ärende 

(ej debiterbart 

LSO)

Förberedelse 

tillsynsbesök

Restid Besök Efterarbete 

tillsynsbesök

Beredning, beslut 

och avslut av 

ärende (ej 

debiterbart LSO)

Summa 

debiterbar tid

Avgift

1
Mindre Industri, kontor, m.m (mindre än 150 personer, mindre än 

2500 m2)
VK1 0,5 1,5 0,35 1,5 1,5 1 4,85 5 093 kr

2
Större Industri, kontor m.m (mer än 150 personer, mer än 2500 

m2)
VK1 0,5 2,5 0,35 2,5 1,875 1 7,23 7 586 kr

3 Gemensamhetsboenden VK3B 0,5 1 0,35 1 1,5 1 3,85 4 043 kr

4 Samlingslokal <30 personer (små butiker, små restauranger) VK2A 0,5 1 0,35 1 1,125 1 3,48 3 649 kr

5 Samlingslokal <150 personer (med eller utan alkoholförsäljning) VK2A 0,5 1 0,35 1 1,5 1 3,85 4 043 kr

6 Samlingslokal >=150 personer (med eller utan alkoholförsäljning) VK2B + VK2C 0,5 1,5 0,35 1,5 1,5 1 4,85 5 093 kr

7 Mindre hotell (under 9 bäddar/ 5 rum, B&B, pensionat osv.) VK4 0,5 1 0,35 1 0,75 1 3,10 3 255 kr

8 Hotell (9 - 30 bäddar, B&B, pensionat osv.) VK4 0,5 1 0,35 1 1,5 1 3,85 4 043 kr

9 Hotell (31+ bäddar) VK4 0,5 1,5 0,35 1,5 1,5 1 4,85 5 093 kr

10
Hotell med fler verksamheter (konferensanläggning, nattklubb 

osv.)
VK4 0,5 1,5 0,35 2,5 2,25 1 6,60 6 930 kr

11 Vårdmiljöer daglig verksamhet (förskola, nattis osv.) VK5A 0,5 1,5 0,35 1 1,125 1 3,98 4 174 kr

12
Vårdmiljöer behovsprövade särskilda boenden (LSS, 

äldreboende osv.)
VK5B 0,5 1,5 0,35 2 1,5 1 5,35 5 618 kr

13
Vårdmiljö hälso- sjukvård och inlåsta personer (sjukhus, fängelse 

osv.)
VK5C+D 0,5 2,5 0,35 2,5 1,875 1 7,23 7 586 kr

14 Organisationstillsyn 0,5 1,5 0,35 2 1,875 1 5,73 6 011 kr

15 Bensinstation bemannad 0,5 0,75 0,35 0,75 1,5 1 4,85 5 093 kr

16 Bensinstation obemannad 0,5 0,75 0,35 0,5 1,5 1 4,60 4 830 kr

17 Fordonsgasstation 0,5 0,75 0,35 0,5 1,5 1 4,60 4 830 kr

18 Industri mindre hantering (verkstad) 0,5 0,5 0,35 0,75 1,5 1 4,60 4 830 kr

19 Industri större hantering - process 0,5 1,25 0,35 1,5 2,25 1 6,85 7 193 kr

20 Lagerverksamhet 0,5 0,5 0,35 0,75 1,5 1 4,60 4 830 kr

21 Restaurang med gasol 0,5 0,5 0,35 0,5 0,75 1 3,60 3 780 kr

21 Butik 0,5 0,5 0,35 0,5 0,75 1 3,60 3 780 kr

22 Färghandel 0,5 0,5 0,35 0,5 0,75 1 3,60 3 780 kr

23 Lantbruk 0,5 0,5 0,35 0,65 1,5 1 4,50 4 725 kr

24 Fyrverkeriförsäljning 0,5 0,5 0,35 0,75 1,125 1 4,23 4 436 kr

25 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 0,5 0,5 0,35 0,25 0,75 1 3,35 3 518 kr

26 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 0,5 0,5 0,35 0,75 1,5 1 4,60 4 830 kr

Förberedelser för LSO omfattar även delar av LBE-tillsynen
1 LSO +0,5 LBE

LSO-tillsynen omfattar även delar av LBE-tillsynen

1 xLSO + 0,5x 

LBE

Formailia är samma för båda tillsynerna och förs i samma 

dokument

0,75xLSO + 

0,75XLBE

1

Ärendetyp

Tidsuppskattning samordnad tillsyn

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Sida 1 av 1
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Start av ärende

-Registrering

-Upprättande av ärende

-Fördelning av ärende

Bereda/Beslut/Avslut av 

ärende

-Inläsning

-Tekniska villkor

-Underhandskontakt

-Platsbesök

-Restid

-Upprätta beslut

-Kvalitétsgranskning

-Beslut om avslut

-Gallra

-Arkivering

Avsyning/Efterarbete

-Avsyningsbeslut(bevis)

-Kvalitétsgranskning

-Restid

Summa tid 

med avsyning

Summa tid 

utan avsyning

Avgift med 

avsyning

Avgift utan 

avsyning

1 Avslag 0,5 1,5 0 2,00 2,00 2 100 kr 2 100 kr

2 Mindre komplettering till befintligt tillstånd 0,5 1 0 1,50 1,50 1 575,00 1 575 kr

3 Övertagande av befintligt tillstånd 0,5 0,5 0 1,00 1,00 1 050,00 1 050 kr

4 Godkännande av föreståndare 0,5 1 0 1,50 1,50 1 575,00 1 575 kr

6 Bensinstation bemannad 1 5 3,75 9,75 6,00 10 237,50 6 300 kr

7 Bensinstation obemannad 1 4 3,25 8,25 5,00 8 662,50 5 250 kr

8 Fordonsgasstation 1 5 2,75 8,75 6,00 9 187,50 6 300 kr

9 Industri mindre hantering (verkstad) 1 5 2,25 8,25 6,00 8 662,50 6 300 kr

10 Industri större hantering - process 1 8 3,25 12,25 9,00 12 862,50 9 450 kr

11 Lagerverksamhet 1 5 2,25 8,25 6,00 8 662,50 6 300 kr

12 Restaurang med gasol 1 4 2,25 7,25 5,00 7 612,50 5 250 kr

13 Butik 1 5 2,25 8,25 6,00 8 662,50 6 300 kr

14 Färghandel 1 5 2,75 8,75 6,00 9 187,50 6 300 kr

2

Tidsuppskattning

Tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendetyp

Sida 1 av 2
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15 Fyrverkeriförsäljning 1 4 1,75 6,75 5,00 7 087,50 5 250 kr

16 
Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 

kg
1 3 1,75 5,75 4,00 6 037,50 4 200 kr

17 
Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 

kg
1 5 2,75 8,75 6,00 9 187,50 6 300 kr

Sida 2 av 2
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-26 19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 19 Dnr 2019/128 730 SN

Bidrag till arbetsskor inom äldreomsorgen, delredovisning av uppdrag 
från beredningen "Sveriges bästa äldreomsorg".

Beslut
Socialnämnden beslutar
att återlämna uppdraget till kommunstyrelsen för vidare beredning

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2019 att ge socialnämnden i uppdrag 
att ta fram riktlinjer för bidrag till arbetsskor samt att beakta detta inför budget 2021. 
Detta är en del av de beslut som beredningen för ”Sveriges bästa äldreomsorg” 
kommit fram till.

Beslutsunderlag
Inom Borgholms kommun finns många medarbetare i olika verksamheter som har 
behov av arbetsskor. Socialnämnden anser att uppdraget för att ta fram riktlinjer för 
bidrag till arbetsskor bör ligga centralt, förslagsvis på personalavdelningen. Att en-
dast äldreomsorgens medarbetare skulle få möjlighet till bidrag kan upplevas orätt-
färdigt för andra kommunala verksamheter.

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-12 20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20 Dnr 2019/128 730 SN

Bidrag till arbetsskor inom äldreomsorgen, delredovisning av uppdrag 
från beredningen "Sveriges bästa äldreomsorg".

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
Att återlämna uppdraget till kommunstyrelsen för vidare beredning

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2019 att ge socialnämnden i uppdrag 
att ta fram riktlinjer för bidrag till arbetsskor samt att beakta detta inför budget 2021. 
Detta är en del av de beslut som beredningen för ”Sveriges bästa äldreomsorg” 
kommit fram till.

Beslutsunderlag
Inom Borgholms kommun finns många medarbetare i olika verksamheter som har 
behov av arbetsskor. Socialnämnden anser att uppdraget för att ta fram riktlinjer för 
bidrag till arbetsskor bör ligga centralt, förslagsvis på personalavdelningen. Att en-
dast äldreomsorgens medarbetare skulle få möjlighet till bidrag kan upplevas orätt-
färdigt för andra kommunala verksamheter.

Skickas till
Socialnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-26 16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16 Dnr 2019/33 623 UN

Utredningsuppdrag - 45 min regel (max restid på skolbussen)

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att föreslå Kommunfullmäktige att ändra maxgränsen på 45 minuter som maxi-

mal restid med skolbuss till 60 min för att möjliggöra en bättre helhetslösning 
gällande skolskjuts.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnd beslutade 2019-01-30 § 3 att ge utbildningsförvaltningen i upp-
drag att utreda konsekvenserna av att minska avstånd mellan bostad och hållplats 
som eleven själv kan behöva förflytta sig, erbjuda vinterskjuts och ökad maximal tid 
på bussen. Utbildningsnämnden beslutade 2019-04-24 § 50 att ge utbildningsför-
valtningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av förändringar i upptagningsom-
rådet mellan Slottsskolan och Åkerboskolan. Utredningen presenterades vid utbild-
ningsnämndens sammanträde 2019-12-16 och nämnden beslutade då, § 122, att 
återremittera ärendet till utbildningsförvaltningen för att kompletteras med utred-
ning/konsekvenser av att ta bort 45 minuters regel för skolskjuts. Utbildningsförvalt-
ningen har sedan dess inväntat material från Kalmar Länstrafik.

Kommunfullmäktige beslutade 2007-10-29 § 85 att bifalla motionen om att ”Borg-
holms kommun skall ha en uttalad gräns för vad en enkel resa med skolbuss får ta 
för årskurserna F-9. En sådan gräns skulle rimligtvis vara 45 minuter.”

Beslutsunderlag
Ökad maximal tid på bussen, Kalmar Länstrafik
Tjänsteskrivelse daterad 10 februari 2020
Arbetsutskottets beslut den 12 februari 2020 § 18

Bedömning
Borgholms kommun har i dag avståndsregler för hur långt en elev ska kunna för-
flytta sig till och från en på- och avstigningsplats, hur lång tid ifrån skolstart och 
skolslut skolbussen ska komma samt hur länge eleven ska behöva sitta på bussen. 
Det finns också andra faktorer som spelar in så som exempelvis vägförhållanden 
och elevens ålder. Skulle samtliga av dessa regler utnyttjas till max i tid och kilome-
ter skulle en elevs helhetslösning för skolskjuts inte bli bra och eleven skulle kunna 
överklaga till förvaltningsrätten. Även om den planerade skolskjutsen görs lämplig 
utifrån en juridisk mening så strävar skolskjutsplaneraren dessutom efter att hitta 
den bästa möjliga skolskjutsplaneringen för eleverna och utifrån de resurser vi har.

Utbildningsförvaltningens bedömning är att en ökning av den maximala tiden på 
bussen skulle förbättra möjligheterna för en god skolskjutsplanering. Bussarna är i 
dag bekväma, moderna och har WiFi för eleverna. Det upplevs vara ett mindre be-
kvämt alternativ att gå längre sträckor till påstigningsplatsen eller bli lämnade tidi-
gare på skolan än att vissa elever sitter på bussen längre än 45 minuter. 
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-26 16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Vissa turer behöver idag optimeras ganska kraftigt för att hinna med att uppfylla 
45-minutersregeln på ett sätt som gör att elever får gå längre till bussen på morgo-
nen.  Det rör sig inte om sträckor som bedöms som farlig väg men som i vissa fall 
skulle planerats på ett bättre sätt för eleven om det inte var för denna tidsregel. 
Chaufförerna behöver skynda sig till skolan i ganska hög utsträckning där det finns 
lite utrymme för fördröjningar.

Läsår 18/19 behövde kommunen transportera elever med skoltaxi av anledningen 
att den första eleven annars skulle behöva sitta på bussen mer är 45 minuter. Det-
ta var en kostsam lösning som inte uppskattades av alla elever. Innevarande läsår 
finns det en skolbuss som åker två turer på grund av 45-minutersregels, som inte 
genererar någon betydande extra kostnad än om den skulle körts en omgång. Tidi-
gare läsår har det funnits turer som haft en betydande extra kostnad. Det är även 
så att skolan påverkas om bussens första tur lämnar elever exempelvis 30 minuter 
innan skolan börjar eftersom det då behövs mer personal på skolan.

Konsekvensanalys
Förlänga den maximala tiden på bussen möjliggör för skolskjutsplaneraren att kun-
na göra en bättre skolskjutsplanering för eleverna utifrån helheten eftersom regeln i 
flera fall uppnås på bekostnad av andra faktorer. Elever kan då i större utsträckning 
ha samma på- och avstigningsplats och en skolbuss kan i vissa fall köra elever en 
omgång till skolan istället för två. Säkerheten för barnen bedöms utifrån Kalmar 
länstrafiks utredning kunna öka eftersom det för vissa chaufförer kan upplevas som 
stressigt att köra turen på 45 minuter. 

Skulle maxgränsen gällande tid på bussen öka skulle olika elever påverkas på oli-
ka sätt. Den första eleven som går på bussen skulle eventuellt ha samma påstig-
ningsplats men sitta längre på bussen medan en annan elev som bor närmare sko-
lan skulle kunna få en kortare sträcka till påstigningsplatsen.

En ökad maxgräns gällande tid på bussen innebär inte per automatik ökade kost-
nader. Planeringen kan göras utifrån 45 minuter men sedan justeras så att vissa 
elever kan bli hämtade närmare sin bostad på morgonen eller att dubbla turer kan 
bli färre. Förutsättningarna ser olika ut för olika läsår.  Risken för att behöva ge-
nomföra kostsamma lösningar som exempelvis sätta in skoltaxi eller inskaffa nya 
fordon på grund av regel om 45 minuter minskar kraftigt om maxtiden ökar.

Dagens sammanträde
Administrativ chef Kim Jakobsson redogör för ärendet. Mötet diskuterar kring arbets-
utskottets förslag om att ta bort maxgränsen. Mötet är enigt om att det skulle vara 
lämpligt att besluta om en maxgräns för restid.

Yrkanden

Ledamöter Stig Augustsson (S), Eva Wahlgren (C) samt Erik Arvidsson (SD) yrkar 
på bifall på förvaltningens förslag om ändrad maxgräns för restid med skolbuss till 
60 min för att möjliggöra en bättre helhetslösning gällande skolskjuts.

Beslutsgång
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-26 16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stig Augustsson (S), Eva Wahlgren 
(C) samt Erik Arvidsson (SD) yrkande till förmån för utbildningsförvaltningens förslag 
att ändra maxgränsen på 45 minuter som maximal restid med skolbuss till 60 minu-
ter för att möjliggöra en bättre helhetslösning gällande skolskjuts och finner att mötet 
beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________
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UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-12 18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18 Dnr 2019/33 623 UN

Utredningsuppdrag - 45 min regel (max restid på  skolbussen)

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att föreslå Kommunfullmäktige att ta bort maxgränsen på 45 minuter som maxi-

mal restid med skolbuss för att möjliggöra en bättre helhetslösning gällande 
skolskjuts.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnd beslutade 2019-01-30 § 3 att ge utbildningsförvaltningen i upp-
drag att utreda konsekvenserna av att minska avstånd mellan bostad och hållplats 
som eleven själv kan behöva förflytta sig, erbjuda vinterskjuts och ökad maximal tid 
på bussen. Utbildningsnämnden beslutade 2019-04-24 § 50 att ge utbildningsför-
valtningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av förändringar i upptagningsom-
rådet mellan Slottsskolan och Åkerboskolan. Utredningen presenterades vid utbild-
ningsnämndens sammanträde 2019-12-16 och nämnden beslutade då, § 122, att 
återremittera ärendet till utbildningsförvaltningen för att kompletteras med utred-
ning/konsekvenser av att ta bort 45 minuters regel för skolskjuts. Utbildningsförvalt-
ningen har sedan dess inväntat material från Kalmar Länstrafik.

Kommunfullmäktige beslutade 2007-10-29 § 85 att bifalla motionen om att ”Borg-
holms kommun skall ha en uttalad gräns för vad en enkel resa med skolbuss får ta 
för årskurserna F-9. En sådan gräns skulle rimligtvis vara 45 minuter.”

Beslutsunderlag
Ökad maximal tid på bussen, Kalmar Länstrafik
Tjänsteskrivelse daterad 10 februari 2020

Bedömning
Borgholms kommun har i dag avståndsregler för hur långt en elev ska kunna för-
flytta sig till och från en på- och avstigningsplats, hur lång tid ifrån skolstart och 
skolslut skolbussen ska komma samt hur länge eleven ska behöva sitta på bussen. 
Det finns också andra faktorer som spelar in så som exempelvis vägförhållanden 
och elevens ålder. Skulle samtliga av dessa regler utnyttjas till max i tid och kilome-
ter skulle en elevs helhetslösning för skolskjuts inte bli bra och eleven skulle kunna 
överklaga till förvaltningsrätten. Även om den planerade skolskjutsen görs lämplig 
utifrån en juridisk mening så strävar skolskjutsplaneraren dessutom efter att hitta 
den bästa möjliga skolskjutsplaneringen för eleverna och utifrån de resurser vi har.

Utbildningsförvaltningens bedömning är att en ökning av den maximala tiden på 
bussen skulle förbättra möjligheterna för en god skolskjutsplanering. Bussarna är i 
dag bekväma, moderna och har WiFi för eleverna. Det upplevs vara ett mindre be-
kvämt alternativ att gå längre sträckor till påstigningsplatsen eller bli lämnade tidi-
gare på skolan än att vissa elever sitter på bussen längre än 45 minuter. 

282



Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-12 18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Vissa turer behöver idag optimeras ganska kraftigt för att hinna med att uppfylla 
45-minutersregeln på ett sätt som gör att elever får gå längre till bussen på morgo-
nen.  Det rör sig inte om sträckor som bedöms som farlig väg men som i vissa fall 
skulle planerats på ett bättre sätt för eleven om det inte var för denna tidsregel. 
Chaufförerna behöver skynda sig till skolan i ganska hög utsträckning där det finns 
lite utrymme för fördröjningar.

Läsår 18/19 behövde kommunen transportera elever med skoltaxi av anledningen 
att den första eleven annars skulle behöva sitta på bussen mer är 45 minuter. Det-
ta var en kostsam lösning som inte uppskattades av alla elever. Innevarande läsår 
finns det en skolbuss som åker två turer på grund av 45-minutersregels, som inte 
genererar någon betydande extra kostnad än om den skulle körts en omgång. Tidi-
gare läsår har det funnits turer som haft en betydande extra kostnad. Det är även 
så att skolan påverkas om bussens första tur lämnar elever exempelvis 30 minuter 
innan skolan börjar eftersom det då behövs mer personal på skolan.

Konsekvensanalys
Förlänga den maximala tiden på bussen möjliggör för skolskjutsplaneraren att kun-
na göra en bättre skolskjutsplanering för eleverna utifrån helheten eftersom regeln i 
flera fall uppnås på bekostnad av andra faktorer. Elever kan då i större utsträckning 
ha samma på- och avstigningsplats och en skolbuss kan i vissa fall köra elever en 
omgång till skolan istället för två. Säkerheten för barnen bedöms utifrån Kalmar 
länstrafiks utredning kunna öka eftersom det för vissa chaufförer kan upplevas som 
stressigt att köra turen på 45 minuter. 

Skulle maxgränsen gällande tid på bussen öka skulle olika elever påverkas på oli-
ka sätt. Den första eleven som går på bussen skulle eventuellt ha samma påstig-
ningsplats men sitta längre på bussen medan en annan elev som bor närmare sko-
lan skulle kunna få en kortare sträcka till påstigningsplatsen.

En ökad maxgräns gällande tid på bussen innebär inte per automatik ökade kost-
nader. Planeringen kan göras utifrån 45 minuter men sedan justeras så att vissa 
elever kan bli hämtade närmare sin bostad på morgonen eller att dubbla turer kan 
bli färre. Förutsättningarna ser olika ut för olika läsår.  Risken för att behöva ge-
nomföra kostsamma lösningar som exempelvis sätta in skoltaxi eller inskaffa nya 
fordon på grund av regel om 45 minuter minskar kraftigt om maxtiden ökar.

Dagens sammanträde
Mötet diskuterar kring restid och antal bussturer samt konstaterar att en förändring 
genom att ta bort 45-min regel inte medför ökade kostnader utan det kan ge fördelar 
som t.ex. miljövinst, mindre stressade chaufförer samt möjliggöra en bättre helhets-
lösning gällande skolskjuts.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-10 65

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 65 Dnr 2020/29 423 KS

Fastighetsförvärv del av Osten 1; För upplåtande av tomträtt

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att Borgholms kommun förvärvar del av Osten 1, Borgholm för en överenskom-

men köpeskilling om 308 000 kronor. 

att uppdra åt tillväxtenheten att utarbeta kontrakt och genomföra affären med 
säljaren; Borgholm Energi AB.

Ärendebeskrivning
Ärevarvet AB har byggt fyra stycken utomhusbanor för Padel på del av Osten 1, in-
till tennishallen. Marken ägs av Borgholm Energi AB som arrenderar ut marken till 
Ärevarvet AB. Arrendatorn har för avsikt att utöka sin padelsatsning med minst två 
inomhusbanor och tillhörande ytor. En avsiktsförklaring mellan kommunen och Äre-
varvet skrevs 2019-05-09 för att tillgodose denna satsning överenskom man att 
marken skulle upplåtas med tomträtt. Det innebär en tryggare upplåtelse för arren-
datorn som därmed även har möjlighet att belåna fastigheten. 

Kommunen är det enda organ som kan upplåta mark med tomträtt, därav fordras 
att marken tillskiftas kommunen för att genomföra upplåtelsen.

Bokfört värde är 308 000 kronor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-03 § 143 överenskommelse markbyte 
Osten 2. 
Tjänsteskrivelse, 2020-01-17.
Avsiktsförklaring underskriven 2019 gällande förhandling att teckna tomträttsavtal 
med Ärevarvet AB på markyta i fastigheten kvarter Osten.

Bedömning
För att fullgöra överenskommen förpliktelse är en upplåtelse av tomträtt det enda 
klara alternativet för Borgholms kommun. I samband med upplåtelsen av tilltänkt 
tomträtt gentemot Ärevarvet erläggs, enligt avsiktsförklaringen, ett engångsbelopp 
om 170 000 kronor. Tomträttsavtalet förhandlas i nästa skede med Ärevarvet.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige 
______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-01-13 2020/29-423 KS

 

Handläggare
Alexander Sundstedt
Mark- o Exploateringsstrateg

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[  Alexander.Sundstedt@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till KSAU

Fastighetsförvärv del av Osten 1, för upplåtande av tomträtt

Förslag till beslut
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att Borgholms kommun förvärvar del av Osten 1, Borgholm för en överenskom-

men köpeskilling om 308 000 kronor. 

att uppdra åt tillväxtenheten att utarbeta kontrakt och genomföra affären med säl-
jaren; Borgholm Energi AB.

Ärendebeskrivning
Ärevarvet AB har byggt fyra stycken utomhusbanor för Padel på del av Osten 1, intill 
tennishallen. Marken ägs av Borgholm Energi AB som arrenderar ut marken till Äre-
varvet AB. Arrendatorn har för avsikt att utöka sin padelsatsning med minst två in-
omhusbanor och tillhörande ytor. En avsiktsförklaring mellan kommunen och Äre-
varvet skrevs 2019-05-09 för att tillgodose denna satsning överenskom man att mar-
ken skulle upplåtas med tomträtt. Det innebär en tryggare upplåtelse för arrendatorn 
som därmed även har möjlighet att belåna fastigheten. 

Kommunen är det enda organ som kan upplåta mark med tomträtt, därav fordras att 
marken tillskiftas kommunen för att genomföra upplåtelsen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-03 § 143 överenskommelse markbyte Os-
ten 2. 

Prisbild: 
Bokfört värde: 308 000 kronor.

Bedömning
För att fullgöra överenskommen förpliktelse är en upplåtelse av tomträtt det enda 
klara alternativet för Borgholms kommun. I samband med upplåtelsen av tilltänkt 
tomträtt gentemot Ärevarvet erläggs, enligt avsiktsförklaringen, ett engångsbelopp 
om 170 000 kronor. Tomträttsavtalet förhandlas i nästa skede med Ärevarvet.

Anders Magnusson Alexander Sundstedt
Tillväxtchef Mark- o Exploateringsstrateg

Skickas till
KSAU
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-03 55

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 55 Dnr 2019/196 253 KS

Fastighetsförsäljning; industritomt del av Löttorp 3:67

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att försälja fastigheterna nummer 9 (nio) och 10 (tio) enligt bifogat kartunderlag 

till Thomas Schelin för 40 kr/ m2 plus förrättningskostnader enligt nuvarande 
taxa för småindustrimark. I kontraktet ska framgå att etablering av företags-
verksamhet ska ha inletts senast två år efter försäljning.

att uppdra åt tillväxtenheten att genomföra affären.

Ärendebeskrivning
Thomas Schelin har för avsikt att etablera företag på norra Öland och har efterfrå-
gat mark hos kommunen för ändamålet. Tillväxtenheten har pekat ut ett område i 
Löttorp som enligt beslut från kommunfullmäktige skickats till lantmäteriet för för-
rättning. I beslutet från kommunfullmäktige står det även att en tomtmark om cirka 
4000 m2 skall avyttras till Björn Silverstrands Entreprenad. Detta blir ett naturligt 
nästa steg i utvecklingen av det utpekade området för småindustrier. 

Tillväxtenheten bedömer markpriset och presumtiv köpare som relevant och föror-
dar därför en försäljning.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-11-18 § 222 att försälja industritomt om cirka 4 000 m2 
av Löttorp 3:67 till Björn Silverstrands Entreprenad för 160 000 kronor plus förrätt-
ningskostnader. 
Detaljplan för Löttorp 3:67, upprättad 2009 samt kartillustration med utpekade tom-
ter.

Tjänsteskrivelse, 2020-02-10.

Kartbilaga, 2020-02-10.

Bedömning
Att området, som detaljplanelades 2009, börjar ta form med blandat företagande är 
positivt för kommunen och dess utveckling. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-10 71

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 71 Dnr 2018/255 298 KS

Anpassning och upprustning av lokaler för återbruk i fastigheten Ham-
maren 9

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen
att godkänna förslag till underhållsåtgärder i lokaler för återbruk i fastigheten 

Hammaren 9.

att anvisa projektet totalt ytterligare 2 000 000 kronor genom prioritering av Inve-
steringsbudget 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2017-09-05 § 300 kommunlednings-
kontoret i uppdrag att undersöka behov av återbruk samt återkomma med 
lämplig lokalför verksamheten.

Socialnämnden förmedlade 2018-01-30 § 13 behovet av lokaler för åter-
bruk.

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2018-03-13 § 85 social-
nämndens beslut till kommunledningskontoret och fastighetsavdelningen för 
fortsatt utredning. 

Socialnämndens arbetsutskott 2018-04-12 § 41 presenterade förslag på åt-
gärder för att få socialnämndens budget 2018 i balans. Åtgärderna förutsät-
ter samlokalisering i lokaler som är ändamålsenliga för verksamheten samt 
godkända utifrån myndighetskrav och arbetsmiljö. Ekonomi- och fastighets-
avdelningen föreslår att förslag tas fram för samlokalisering av daglig verk-
samhet i Hus 6. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-08 § 148 beslutade godkänna att 
förslag tas fram för anpassningsåtgärder och invändig upprustning av loka-
ler för samlokalisering av daglig verksamhet på Ekbacka Hus 06 och för 
återbruk i fastigheten Hammaren 9, samt att återkomma med beräknade 
kostnader för åtgärderna.

Kommunstyrelsen 2018-11-27 § 230 beslutade godkänna åtgärdsförslag för 
samlokalisering av daglig verksamhet plan 2 och att anvisa projektet 
2 600 000 kronor. Vidare beslutades att anvisa 1 000 000 kronor och god-
känna etapp 1 för invändig upprustning och mindre anpassningar av lokaler 
för återbruk i Hammaren 9.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-17 beslutade § 223 att 6 000 000 
kronor omprioriteras för att senare genom beslut kan användas till framtida 
investeringsprojekt.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-10 71

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Fastighetsavdelningen har undersökt behoven av nödvändiga åtgärder för att loka-
lerna ska bli ändamålsenliga utifrån den planerade verksamheten, samt byggna-
dens behov av upprustning och underhåll för att uppfylla arbetsmiljö- och ener-
gikrav.

Fastigheten Hammaren 9 byggdes 1967 som produktionslokal och har sedan dess 
inte varit aktuell för omfattande upprustning, energieffektivisering eller större om-
byggnad.

Socialförvaltningens chef och lokalsamordnare har gjort en genomlysning av hur 
lokalerna kan nyttjas i ett första steg för att kunna starta ett återbruk med mottag-
ning för det planerade samarbetet med återvinningsstationen i Kalleguta. För mot-
tagningen krävs bland annat plats för rengöring och vid behov målning av gods.  

Bedömning
Prioritering och etappindelning har gjorts för nödvändiga lokalanpassningar och åt-
gärder för att återbruksverksamheten ska kunna starta i lokalerna. Dessa åtgärder 
har initialt beräknats till cirka 1 000 000 kronor, det vill säga den summa som redan 
är anvisad projektet enligt tidigare beslut. 

Utöver viss verksamhetsanpassning krävs underhållsåtgärder gällande tak på låg-
delen, avlopp och ny energieffektiv ventilation. Fastighetsavdelningen bedömer att 
investeringskostnaden 2 000 000 kronor berör nödvändiga underhållsåtgärder oav-
sett vilken verksamhet som ska bedrivas i byggnaden. Fortsatt krävs underhåll och 
anpassning enligt följande etappindelning;

Etapp 2: Tvättstuga, renovering av fönster, ytskikt invändigt, kök, omklädningsrum 
och kontor i lågdelen.

Etapp 3: Upprustning av fasad utvändigt. 

Åtgärderna för etapp 2 och 3 planeras inför investeringsbudget 2021.
Konsekvensanalys
Åt gärderna leder till att lokalerna uppfyller myndighetskrav gällande arbetsmiljö 
och energi, med minskad driftskostnad som följd.

Åtgärderna leder till att insatser via ett återbruk kan erbjuda fler individanpassade 
aktiviteter inom KKA (kommunala aktivitetsansvaret).

Antalet individer som idag är beroende av ekonomiskt bistånd i form av försörj-
ningsstöd kan minska och att det också i förlängningen kan leda till att fler kommer 
i arbete.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Socialnämnden 
Socialchefen
Beatrice Solhjort, Tf. enhetschef
Eva Karlström, samordnare
______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (3)
2020-01-08 2018/255 298

 

Handläggare
Maria Drott
Fastighetsstrateg

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[  Maria.Drott@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till kommunstyrelsen

Anvisning av investeringsmedel till underhållsåtgärder i lokaler för åter-
bruk i fastigheten Hammaren 9

Förslag till beslut 
Ekonomi- och fastighetsavdelningen föreslår kommunstyrelsen;
Att godkänna förslag till underhållsåtgärder i lokaler för återbruk i fastigheten 

Hammaren 9.

Att anvisa projektet totalt ytterligare 2 000 000 kr genom prioritering av Investe-
ringsbudget 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2017-09-05 § 300 kommunlednings-
kontoret i uppdrag att undersöka behov av återbruk samt återkomma med 
lämplig lokalför verksamheten.

Socialnämnden förmedlade 2018-01-30 § 13 behovet av lokaler för återbruk.

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2018-03-13 § 85 socialnämn-
dens beslut till kommunledningskontoret och fastighetsavdelningen för fort-
satt utredning. 

Socialnämndens arbetsutskott 2018-04-12 § 41 presenterade förslag på åt-
gärder för att få socialnämndens budget 2018 i balans. Åtgärderna förutsätter 
samlokalisering i lokaler som är ändamålsenliga för verksamheten samt god-
kända utifrån myndighetskrav och arbetsmiljö. Ekonomi- och fastighetsavdel-
ningen föreslår att förslag tas fram för samlokalisering av daglig verksamhet i 
Hus 6. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-08 § 148 beslutade godkänna att 
förslag tas fram för anpassningsåtgärder och invändig upprustning av lokaler 
för samlokalisering av daglig verksamhet på Ekbacka Hus 06 och för åter-
bruk i fastigheten Hammaren 9, samt att återkomma med beräknade kostna-
der för åtgärderna.

Kommunstyrelsen 2018-11-27 § 230 beslutade godkänna åtgärdsförslag för 
samlokalisering av daglig verksamhet plan 2 och att anvisa projektet 
2 600 000 kronor. Vidare beslutades att anvisa 1 000 000 kronor och god-
känna etapp 1 för invändig upprustning och mindre anpassningar av lokaler 
för återbruk i Hammaren 9.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-17 beslutade § 223 att 6 000 000 
kr omprioriteras för att senare genom beslut kan användas till framtida inve-
steringsprojekt.

Beslutsunderlag
Fastighetsavdelningen har undersökt behoven av nödvändiga åtgärder för att loka-
lerna ska bli ändamålsenliga utifrån den planerade verksamheten, samt byggnadens 
behov av upprustning och underhåll för att uppfylla arbetsmiljö- och energikrav.

Fastigheten Hammaren 9 byggdes 1967 som produktionslokal och har sedan dess 
inte varit aktuell för omfattande upprustning, energieffektivisering eller större om-
byggnad.

Socialförvaltningens chef och lokalsamordnare har gjort en genomlysning av hur lo-
kalerna kan nyttjas i ett första steg för att kunna starta ett återbruk med mottagning 
för det planerade samarbetet med återvinningsstationen i Kalleguta. För mottagning-
en krävs bland annat plats för rengöring och vid behov målning av gods.  

Bedömning
Prioritering och etappindelning har gjorts för nödvändiga lokalanpassningar och åt-
gärder för att återbruksverksamheten ska kunna starta i lokalerna. Dessa åtgärder 
har initialt beräknats till ca 1 000 000 kronor, det vill säga den summa som redan är 
anvisad projektet enligt tidigare beslut. 

Utöver viss verksamhetsanpassning krävs underhållsåtgärder gällande tak på låg-
delen, avlopp och ny energieffektiv ventilation. Fastighetsavdelningen bedömer att 
investeringskostnaden 2 000 000 kronor berör nödvändiga underhållsåtgärder oav-
sett vilken verksamhet som ska bedrivas i byggnaden. Fortsatt krävs underhåll och 
anpassning enligt följande etappindelning;

Etapp 2: Tvättstuga, renovering av fönster, ytskikt invändigt, kök, omklädningsrum 
och kontor i lågdelen.

Etapp 3: Upprustning av fasad utvändigt. 

Åtgärderna för etapp 2 och 3 planeras inför investeringsbudget 2021.

Konsekvensanalys
Åt gärderna leder till att lokalerna uppfyller myndighetskrav gällande arbetsmiljö och 
energi, med minskad driftskostnad som följd.

Åtgärderna leder till att insatser via ett återbruk kan erbjuda fler individanpassade 
aktiviteter inom KKA (kommunala aktivitetsansvaret).

Antalet individer som idag är beroende av ekonomiskt bistånd i form av försörjnings-
stöd kan minska och att det också i förlängningen kan leda till att fler kommer i arbe-
te.

 
Lars-Gunnar Fagerberg Maria Drott
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Ekonomi- och fastighetschef Fastighetsstrateg

Skickas till
Socialnämnden 
Anna Hasselbom Trofast, socialchef
Beatrice Solhjort, Tf. enhetschef
Eva Karlström, samordnare
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-08-28 82

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 82 Dnr 2019/92 700 SN

Översyn av utbildningsinsatser för vuxna samt jobbförberedande aktivi-
teter

Beslut
Socialnämnden beslutar
Att lyfta behov av att se över avtalet med Kalmarsunds gymnasieförbund gällan-

de kommunal vuxenutbildning och SFI samt eventuellt övertagande i egen re-
gi till kommunsstyrelsen.

Att lyfta behovet av att ingå avtal med Kunskapsnavet till kommunstyrelsen
Att skyndsamt färdigställa lokalerna för start av aktiviteter i det planerade återbru-

ket för att motverka ökad kostnad för ekonomiskt bistånd.
Att ge Anna Hasselbom Trofast, socialchef, i uppdrag att bjuda in Anders Mag-

nusson, tillväxtchef, och Ola Davidsson, enhetschef AME, till Snau 190911.

Ärendebeskrivning
Borgholms Kommun har under senaste åren haft ett förhållandevis stort mottagande 
av nyanlända. Nu börjar det gå att utvärdera insatserna som gjorts för insteg i ar-
betslivet eller i vidare studier.

Det har visats sig att ett stort antal personer inte har fått tillräckligt goda kunskaper i 
svenska språket för att kunna vara anställningsbara trots genomgången SFI.

De yrkesinriktade utbildningar som är relevanta för att kunna ta steget närmare ar-
betslivet har inte varit tillgängliga för alla individer som haft behov, då kommunen in-
te haft avtal med Kunskapsnavet i Kalmar där flertalet av dessa utbildningar erbjuds.

Under flera år har ett återbruk och insatser/aktiviteter runt detsamma saknas. Åter-
bruket är planerat att starta, men lokalerna är ännu inte klara för användning. Beho-
vet är stort och arbetet med att färdigställa för uppstart bör ske skyndsamt.

För att förhindra att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar samt motverka psykisk 
ohälsa på grund av utanförskap behöver avtal om utbildning och möjligheter till akti-
vitet/insatser ses över.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef IFO/AME
Enhetschef AME

______________
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Sammanträdesprotokoll

BORGHOLM ENERGI AB

Sammanträdesdatum 
2020-02-20 Paragraf 2020-02-20 10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10 Dnr 2020/10 BEAB

Återbruk

Beslut
Styrelsen beslutar

Att informationen överlämnas till kommunen. 

Ärendebeskrivning

Catherine Hevelius presenterar ärendet.

Borgholms kommuns kommunfullmäktige antog den 9 december 2019 en ny 
avfallsplan för Borgholms kommun. Syftet med avfallsplanen är att bestämma hur 
avfallshanteringen i kommunen ska utvecklas de närmsta åren samt mål och 
aktiviteter för att uppnå det. En av aktiviteterna är att införa ett återbruk för att 
uppnå målet om att minska mängden avfall och öka möjligheterna till 
återanvändning. Återvinning och avfall är ansvarig avdelning för att införa 
möjlighet till återbruk på Kalleguta och Böda återvinningscentral. Socialnämnden 
är ansvarig för att skapa möjligheter för kommunens arbetsmarknadsavdelning 
(numera Stöd och arbete) att bedriva återbruk. Båda dessa aktiviter ska utföras 
under 2019-2020. Återvinning och avfall och Stöd och arbete har tillsammans tagit 
fram ett förslag på genomförandebeskrivning för hur återbruket ska fungera.

Förslag till genomförandebeskrivning
Besökare på återvinningscentralerna i kommunen lämnar saker till återbruk i en 
specifik container. En praktikant från Stöd och arbete kommer som främsta 
arbetsuppgift ha tillsyn över återbrukscontainern. Anledningen är att säkerställa att 
sakerna som lämnas till återbruk är i sådant skick att de kan återbrukas. Utöver 
denna arbetsuppgift kan praktikanten även vara behjälplig för kunder med övrig 
sorteringsanvisning. 
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Sammanträdesprotokoll

BORGHOLM ENERGI AB

Sammanträdesdatum 
2020-02-20 Paragraf 2020-02-20 10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sakerna som lämnats i återbrukscontainrarna hämtas av verksamheten Stöd och 
arbete och körs till Fåken (Hammaren 9). I Fåken kommer de hämtade sakerna att 
gås igenom. Saker som är hela och ser bra ut går direkt till försäljning. De saker 
som är slitna eller trasiga, fixas till eller lagas innan de säljs, exempelvis dörrar, 
bord kläder. Detta kommer att utföras av personer utanför arbetsmarknaden som 
exempelvis är i behov av arbetsträning eller språkträning.

Försäljning av sakerna kommer att ske i samarbete med hjälporganisationer. Där 
är tanken att personer utanför arbetsmarknaden också ska hjälpa till. 

Lägesbeskrivning
Återvinning och avfall har beställt containrar, där besökare på våra 
återvinningscentraler kan lämna saker till återbruk. Dessa levererades till Kalleguta 
återvinningscentral den 28 januari.

Ekonomi- och fastighetsavdelningen på Borgholms kommun har utrett vad som 
krävs i form av ombyggnad och upprustning av fastigheten (Hammaren 9) för att 
den ska vara lämplig att bedriva återbruk i. Utredningen visar att det krävs en 
investering på 6,5 miljoner kronor för ombyggnad och upprustning för att lokalen 
ska vara lämplig att bedriva verksamheten i. Beslut i kommunstyrelsen avseende 
investeringsmedel till ombyggnad och upprustningen av fastigheten Hammaren 9 
(beteckning: 2018/255 298) kommer tas den 25 februari 2020. 

Konsekvensanalys

Om kommunstyrelsen beslutar att anta investeringen för ombyggnad och 
upprustning av Hammaren 9 kommer renoveringen att påbörjas i mars. 
Renoveringen beräknas ta 8-9 månader. Återbruksverksamheten beräknas 
då kunna vara igång i januari 2021.

Om kommunstyrelsen beslutar att inte anta investeringen för ombyggnad 
och upprustning av Hammaren 9, kommer Borgholm Energis styrelse att få 
ta beslut om hur återbruk ska genomföras inom Återvinning och avfall. 

Återvinning och avfall kommer sannolikt att föreslå styrelsen att upphandla 
en återbrukstjänst på våra återvinningscentraler. Upphandlingen kommer 
att innebära att hjälporganisationer erbjuds att hämta saker till återbruk 
gratis på våra återvinningscentraler. Återvinning och avfall kommer då att 
behöva omprioritera en del uppgifter för att få igång återbruk i enlighet 
med avfallsplanen och önskemål från kunder. 
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Sammanträdesprotokoll

BORGHOLM ENERGI AB

Sammanträdesdatum 
2020-02-20 Paragraf 2020-02-20 10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut behöver även tas om hur lång avtalstiden ska vara. Standard för 
upphandlingar är 2 år med möjlighet till förlängning. Avtalstiden är av 
betydenhet, då ett återbruk i kommunal regi inte kan genomföras under 
avtalstiden.

Att upphandla denna tjänst istället för att bedriva återbruk i kommunal regi, 
innebär miljö-, samhälls- och ekonomisk påverkan.

Minskad miljönytta
Om kommunen bedriver återbruk enligt förslaget, kan saker som behöver 
repareras tas emot. Hjälporganisationer kan endast hämta och sälja hela 
och funktionsdugliga saker. Det leder till att färre saker kan återanvändas. 
Det skulle kunna innebära att avfallsplanens mål, att senast 2022 ska 2 % av 
det inlämnade grovavfallet på återvinningscentralerna återanvändas, inte 
uppnås.

Att färre saker återbrukas, än om återbruket bedrivs i kommunal regi, 
medför fler transporter och större mängder till avfallsförbränning och 
deponering.

Minskad samhällsnytta
Att fler personer kan arbets- och/eller språkträna resulterar i att fler 
personer som står utanför arbetsmarknaden snabbare kan komma in på 
arbetsmarknaden. Det ger flera samhällsnyttor, exempelvis ökade 
skatteintäkter och minskade kostnader för ekonomiskt bistånd för 
kommunen.

Ekonomi
Att inte återbruka så mycket som möjligt, genererar högre transport- och 
behandlingskostnader. Riksdagen har beslutat att införa skatt på 
förbränning av avfall från och med den 1 april 2020. Då den största delen av 
saker som kan återbrukas istället kommer att förbrännas, kommer 
behandlingskostnaderna att öka ytterligare. Ett effektivt återbruk ger lägre 
driftskostnader.

Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse
Presentation under mötet
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Sammanträdesprotokoll

BORGHOLM ENERGI AB

Sammanträdesdatum 
2020-02-20 Paragraf 2020-02-20 10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Skickas till

Catherine Hevelius, chef Återvinning och avfall
Kommunstyrelsen

___________________________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-03 57

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 57 Dnr 2018/151 020 KS

Krigsplacering av personal Borgholms kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att godkänna förslaget till riktlinjer för krigsplacering av anställda i Borgholms 

kommun

Ärendebeskrivning
Enligt Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 
mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällskydd 
och beredskap (MSB) ska alla kommuner påbörja arbetet med att krigsplacera per-
sonal senast under 2020. 

Beslutsunderlag
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 mellan 
SKR och MSB.
Tjänsteskrivelse, 2020-02-10.

Bedömning
All personal vars huvudsakliga arbetsuppgifter är samhällsviktig verksamhet ska 
krigsplaceras på sin arbetsplats. Definitionen av samhällsviktig verksamhet är en-
ligt Myndigheten för samhällskydd och beredskaps (MBN) föreskrift 2015:5 om 
kommuners risk- och sårbarhetsanalyser. Denna definition är utgångspunkten i alla 
kommunala åtaganden enligt överenskommelser mellan Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) och Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) och som 
gäller extraordinära händelser.

En kommun måste fungera i alla lägen, även i en krissituation eller om Sverige 
skulle hamna i en situation av höjd beredskap. Det innebär att kommunledningen, 
stöd till det politiska beslutsfattandet och den centrala administrativa verksamheten 
inklusive den utåtriktat kommunikativa verksamheten i kommunen är samhällsvik-
tig. I administration inkluderas här även ekonomi och personalfrågor.

Merparten av verksamheten som sorterar under socialförvaltningen utgör sam-
hällsviktig verksamhet. Utgångspunkten är därför att socialförvaltningens personal 
ska krigsplaceras på sina arbetsplatser.

Barnomsorg är samhällsviktig verksamhet, liksom skola/omsorg för barn upp till 16 
års ålder. I en kritisk situation är kommunen skyldig att ha en meningsfull verksam-
het för barn upp till 16 år. Alla medborgare mellan 16-70 år har samhällsplikt i hän-
delse av höjd beredskap. 

För verksamheten i kommunens bolag Borgholm Energi AB gäller samma principer 
som för socialförvaltningen. Bolaget hanterar vatten, avlopp, energiproduktion och 
avfall. Samtliga av dessa verksamheter är att se som samhällsviktiga. All tillsvida-
ranställd personal bör därför krigsplaceras på sin arbetsplats.
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-03 57

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Konsekvensanalys
Krigsplacering ingår i det arbete som ska göras med statligt stöd som betalas ut till 
kommunerna bland annat för genomförande av åtaganden i denna överenskom-
melse.

Borgholm Energi AB:s styrelse bör också ställa sig bakom dessa principer då Borg-
holm Energi AB:s personal huvudsakligen utför samhällsviktig verksamhet. Ölands 
kommunalförbund måste också krigsplacera personal då samhällsviktig verksam-
het i form av räddningstjänsten och it-avdelningen finns där.

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-03 56

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56 Dnr 2018/293 109 KS

Motion (Marwin Johansson och Arne Sjögren KD) - skapa företagsbyar i 
Borgholms kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
I motionen anmäld till kommunfullmäktige 2019-01-21 § 4, Skapa företagsbyar i 
Borgholms kommun, föreslår Marwin Johansson (KD) och Arne Sjögren (KD) 

att kommunen utöver tillförande av normal kommunal industrimark också skyndsamt 
utreder hur man kan bidra till att skapa FÖRETAGSBYAR som ett aktivt stöd för lo-
kalt företagande 

att så snart två, tre eller fler företagare vill gå samman i en by skall kommunen 
snabbt och aktivt medverka till att FÖRETAGSBYN kan etableras på en lämplig 
plats i det område företagarna önskar.

Beslutsunderlag
Motion – skapa företagsbyar i Borgholms kommun.
Tjänsteskrivelse, 2020-02-27.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-02-27 2018/293 109

 

Handläggare
Kristian Petersson Sjövall
Näringslivsutvecklare

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52 0485-88074 kristian.peterssonsjovall@borgholm.se
38721 Borgholm www.borgholm.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse - besvarande av motion, företagsbyar i Borgholms 
kommun

Förslag till beslut 
att anse motionen besvarad i och med inrättandet av tillväxtenheten.

Ärendebeskrivning
I motionen, skapa företagsbyar i Borgholms kommun, föreslår Kristdemokraterna i 
Borgholm att kommunen utöver tillförande av normal kommunal industrimark också 
skyndsamt utreder hur man kan bidra till att skapa FÖRETAGSBYAR som ett aktivt 
stöd för lokalt företagande och att så snart två, tre eller fler företagare vill gå samman 
i en by skall kommunen snabbt och aktivt medverka till att FÖRETAGSBYN kan eta-
bleras på en lämplig plats i det område företagarna önskar.

Kommunfullmäktige 2019-01-21 § 4 beslutade att överlämna motionen till kommun-
styrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag
Motion – skapa företagsbyar i Borgholms kommun
Tjänsteskrivelse 2020-02-27 

Bedömning
Den 1 januari 2019 genomfördes en organisationsförändring där den nya tillväxten-
heten inrättades med uppdrag att utveckla ett arbetssätt som sätter fokus på hållbar 
strategisk tillväxt och samhällsutveckling. I tillväxtenheten ingår bland annat an-
svarsområden som näringslivsutveckling, mark och exploatering, samhällsplanering, 
VA-planering, strategiska miljöfrågor, folkhälsa och kultur. I enhetens arbetsätt ingår 
att stödja redan etablerade företag samt att skyndsamt och aktivt verka för att möj-
liggöra nya företagsetableringar. Vilket betyder att om förfrågan från företag inkom-
mer till Borgholms kommun med önskan att etablera sig i ett kluster, företagsby eller 
dylikt, där detaljplan för sådan verksamhet saknas så kommer tillväxtenheten utifrån 
gällande omständigheter och rådighet stödja företagen och verka för etablering på 
lämplig plats.

Anders Magnusson Kristian Petersson Sjövall
Tillväxtchef Näringslivsutvecklare
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1

Motion till Borgholms kommun 

Skapa företagsbyar i Borgholms kommun.

Borgholms kommun är en av de mest företagstäta kommunerna i Sverige. I 
politiska sammanhang vill man, särskilt i valtider, gärna göra ett stort nummer 
av detta. Verkligheten är den att skall människor ha en möjlighet att leva och bo 
i Borgholms kommun är i stort sett enda möjligheten att starta och driva en egen 
verksamhet. Kommunens största arbetsgivare är kommunen själv med ca 1000 
anställda. Stadigvarande anställningar i övrigt är få och återfinns inom service- 
och turistnäringen, ett fåtal tillverkningsindustrier samt det storskaliga 
jordbruket. 

Företagsvänligheten i Borgholms kommun upplevs i dagsläget inte som särskilt 
positiv bland företagskollektivet. I rankingen bland Sveriges kommuner hamnar 
Borgholms kommun först på plats 238 bland Sveriges 290 kommuner, alltså 
endast 52 placeringar från den absoluta botten.  Krafttag måste till inom den 
samlade politiken för att vända detta. En första målsättning måste vara att 
förbättra rankingen så att vi hamnar bland de 100 bästa kommunerna. Detta kan 
inte vara omöjligt, vi får ta lärdom av närbelägna Mönsterås kommun med 
topplacering i länet med plats 39. När man åker runt i Sverige ser man rader av 
kommuner som aktivt skapar områden för företagsetableringar och där de också 
tydligt gör reklam för sina satsningar. Det är något att ta efter!
Vad kan vi göra i vår kommun för att underlätta etablering av nya företag 
samt utveckling av befintliga?

Vi kristdemokrater har vid upprepade tillfällen låtit påtala att ett sätt skulle 
kunna vara att skapa FÖRETAGSBYAR i samverkan med såväl befintliga som 
nya företagare där synergieffekter inom administration, kundkontakter, 
infrastruktur mm kan åstadkommas.

Som motionärer och förslagsställare föreslår vi:
- att kommunen utöver tillförandet av normal kommunal industrimark 

också skyndsamt utreder hur man kan bidra till att skapa 
FÖRETAGSBYAR som ett aktivt stöd för lokalt företagande.

- att så snart två, tre eller fler företagare vill gå samman i en by skall 
kommunen snabbt och aktivt medverka till att FÖRETAGSBYN kan 
etableras på en lämplig plats i det område företagarna önskar.

Borgholm 2018-12-27
Marwin Johansson och Arne Sjögren
Kristdemokraterna Borgholm
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-03 59

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 59 Dnr 2020/52 KS

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente - angående 
protokollsanteckningar

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att anta reviderat reglemente för nämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2020-02-10 § 31 biföll Marwin Johanssons (KD) motion om

att Borgholms kommun kompletterar sina reglementen med att ersättare som inte 
tjänstgör under nämndsmöten har rätt att delta i överläggningarna och få sin me-
ning antecknad till protokollet.

Till följd av beslutet har kommunledningsförvaltningen lämnat förslag till reviderade 
nämndsreglementen till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

På grund av att nuvarande nämndsreglementen inte har några bestämmelser om 
protokollsanteckningar, innehåller förslaget också skrivelse om att ordinarie leda-
möter ska ha rätt att lämna protokollsanteckningar.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente, 2020-02-24.
Tjänsteskrivelse, 2020-02-27.
Bedömning
Protokoll från nämnder, styrelser och kommunfullmäktige är beslutsprotokoll och 
vad det ska innehålla regleras i kommunallagens 5 kap §§ 65-68. 

Något krav eller stöd i kommunallagen att infoga protokollsanteckningar i olika 
ärende som avhandlas finns inte då protokollet ska hållas så rent som möjligt från 
olika så kallade belastningar. Något laghinder finns inte heller att tillföra sådana 
uppgifter men bör hanteras med försiktighet då de inte tillför själva beslutet något 
eller fritar den förtroendevalde från ansvar. Det är helt upp till ordföranden att be-
stämma om de får göras. De andra ledamöterna har rätt att kräva en redovisning 
av innehållet för att den ska tas in i protokollet. 

Även om skrivelsen som föreslås inte förändrar sammanträdets och ordförandes 
möjlighet att inkludera eller exkludera inlämnade skrivelser i protokollet så förtydli-
gar det ledamöters och deras ersättares möjlighet att påverka protokollets innehåll 
och presidiet om deras ansvar. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________
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Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden

I detta reglemente regleras organisation, ansvarsområden och uppgifter för 
miljö- och byggnadsnämnden utöver vad som anges i kommunallagen.

Nämndens ansvarsområde omfattar inte de uppgifter inom nämndens verksam- 
hetsområde som enligt kommunstyrelsens reglemente fullgörs av kommun- 
styrelsen (Kommunstyrelsen fullgör de övriga uppgifter, som inte utgör myndig- 
hetsutövning mot enskild eller juridisk person, som enligt lag ska fullgöras av 
den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet eller miljö- och 
hälsoskyddsområdet).

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente.

Miljö och byggnadsnämndens uppgifter
Myndighetsutövningen

§ 1
Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens myndighetsutövande 
uppgifter inom:

1. Byggnadsväsendet och över byggnadsverksamheten enligt plan- och 
bygglagen (PBL). Nämnden ska besluta i frågor om förhandsbesked och 
bygglov samt utöva tillsyn över byggverksamheten enligt PBL samt övriga 
lagbestämmelser som berör byggverksamheten.

Nämnden har rätt att, efter samråd med kommunstyrelsen, anta, upphäva och 
ändra detaljplaner som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse.

2. Lagen om bostadsanpassningsbidrag
Nämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om 
bostadsanpassningsbidrag.

3. Gaturenhållning och skyltning (LGS).
Nämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om 
gaturenhållning och skyltning (LGS).

4. Miljö- och hälsoskyddsområdet
Nämnden ansvarar för och fullgör kommunens myndighetsuppgifter inom miljö- 
och hälsoskyddsområdet, kontroll av livsmedel, serveringstillstånd och kontroll 
av folköls- och tobaksförsäljning.

Nämnden ska därvid ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt miljö- 
balken, livsmedelslagen, tobakslagen (2 och 4 §§, rökfria miljöer), smittskydds- 
lagen, jaktlagen (skyddsjakt), alkohollagen samt strålskyddslagen avseende 
skyddsåtgärder i solarier eller enligt annan författning inom miljö- och hälso- 
skyddsområdet, och de EU-bestämmelser som kompletteras av lagarna samt 
de förordningar och föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar.
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Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden

Nämnden beslutar enbart i ärenden som utgör myndighetsutövning gentemot 
enskild eller juridisk person.

5.Övrigt
Nämnden har rätt att komplettera befintliga verksamhetsområden för vatten och 
avlopp med enstaka nya fastigheter som har skyndsamt behov av vattentjänster

Nämnden ska fatta beslut i namnsättningsfrågor som gäller kommundelar, 
bostadsområden, industriområden, kvarter, torg, parker, gator och vägar inom 
detaljplan, gång- och cykelvägar, allmänna vägar, enskilda vägar inom detalj- 
plan, allmänna platser, landsbygdsadresser, parkeringsplatser, skolor och 
kommunens offentliga byggnader.

Nämndens verksamhet
§ 2
Nämnden fullgör kommunens myndighetsutövande enligt vad som i särskild 
lagstiftning anges för:

• byggnadsnämnd eller motsvarande
• miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarande

Nämnden beslutar i ärenden som utgör myndighetsutövning såväl gentemot 
enskild som juridisk person såväl som gentemot kommunens verksamheter. 
Nämnden yttrar sig över förslag till taxor och avgifter som berör nämndens 
beslutsområde.

Kompletterande ansvar
§ 3
Nämndens myndighetsansvar kompletteras av följande:

• avge de yttranden som ankommer på nämnden
• ansvara för nämndens arkiv enligt arkivlagen
• vara registeransvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR) för de 

personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och som man 
förfogar över

• ansvara för nämndens informationsverksamhet
• reformering och förenkling av nämndens regelbestånd

Nämndens ekonomiska ansvar
§ 4
Nämndens ekonomiska ansvar följer av den budget kommunfullmäktige 
beslutar för nämndens verksamhet.

Nämnden har att hålla sig informerad om de ekonomiska resurser som 
kommunen förfogar över för den verksamhet som påverkas av nämndens 
beslut. I fall där ett beslut i betydande omfattning kan komma att påverka 
kommunens ekonomi ska nämnden omgående informera kommunstyrelsen.
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Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden

Ekonomi
§ 5
Kommunfullmäktige beslutar i budget om vilka resurser som kommun-styrelsen 
ska ställa till nämndens förfogande för fullgörande av dess uppgifter.

Ansvar och rapporteringsskyldighet
§ 6
Nämnden ska se till att nämndens arbete bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt och enligt de föreskrifter som finnas i lag 
eller förordning samt bestämmelserna i detta reglemente.

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur nämndens arbete 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Nämndens arbetsformer
Sammansättning
§ 7
Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Ordföranden
§ 8
Det åligger nämndens ordförande att

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens 
verksamhetsområde samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i 
dessa frågor

 främja samverkan mellan miljö- och byggnadsnämnden och kommunens 
övriga nämnder och styrelser

 representera miljö- och byggnadsnämnden vid uppvaktningar hos 
myndigheter samt vid konferenser och sammanträden om inte 
nämnden bestämt annat.

Ersättarnas tjänstgöring
§ 9
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.
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En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Närvarande icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningarna.

Tjänstgöring efter jävsavbrott samt efter annat avbrott än jäv
§ 10
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i 
ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare
§ 11
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast själv kalla in ersättare eller anmäla detta till 
nämndens sekreterare som har att kalla in ersättare. Inkallande ska ske enligt 
av kommunfullmäktige fattat beslut.

Ersättare för ordföranden
§ 12
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste 
ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Tidpunkt för sammanträdena
§ 13
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Kallelse till sammanträdena
§ 14
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för samman- 
trädet.
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Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt 
annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem vardagar 
före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 
den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Avstående från deltagande i beslut
§ 15
En ledamot som avser att avstå från att delta i beslut ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslutet fattas. Görs ej detta anses ledamoten ha deltagit i 
beslutet och det fattats med acklamation.

I beslut som utgör myndighetsutövning gentemot enskild är ledamot skyldig att 
delta i beslut.

Reservation
§ 16
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före 
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Protokollsanteckningar får lämnas av ledamöter och deras ersättare och ska 
bifogas protokollet om ordförande inte anser det belasta protokollet eller på 
annat sätt vara olämpligt. En protokollsanteckning ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Justering av protokoll
§ 17
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Delgivning
§ 18
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, dess sekreterare eller annan 
av kommunen anställd som nämnden bestämmer.
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Undertecknande av handlingar
§ 19
Av nämnden utfärdade handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och 
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Närvarorätt och yttranderätt vid sammanträdena
§ 20
Vid nämndens sammanträden får, utom i de fall nämnden beslutar annat, 
kommunens chefstjänstemän närvara och delta i överläggningarna i de ärenden 
som berör vederbörandes ansvarsområde.

Ombud
§ 21
Nämnden äger själv eller genom ombud rätt att föra talan inför allmän domstol, 
förvaltningsdomstol eller annan myndighet.

Infordran av yttranden och upplysningar
§ 22
Nämnden äger rätt att från kommunens andra nämnder, beredningar och 
tjänstemän infordra de yttranden och upplysningar som nämnden behöver för 
att kunna fullgöra sina uppgifter.

E-förslag
§ 23
E-förslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om möjligt 
beredas så att styrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väckts.

De som väckt ett ärende genom e-förslag får närvara när nämnden behandlar 
ärendet och delta i överläggningarna, men inte närvara när beslut fattas.

Nämnden redovisar sitt beslut till kommunstyrelsen.

Medborgardialog
§ 24
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar inom sitt ansvarsområde för medborgar- 
dialog.

_ _ _ _ _ _ _
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-03 60

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 60 Dnr 2020/52 KS

Revidering av utbildningsnämndens reglemente -  angående proto-
kollsanteckningar

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att anta reviderat reglemente för nämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2020-02-10 § 31 biföll Marwin Johanssons (KD) motion om

att Borgholms kommun kompletterar sina reglementen med att ersättare som inte 
tjänstgör under nämndsmöten har rätt att delta i överläggningarna och få sin me-
ning antecknad till protokollet.

Till följd av beslutet har kommunledningsförvaltningen lämnat förslag till reviderade 
nämndsreglementen till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

På grund av att nuvarande nämndsreglementen inte har några bestämmelser om 
protokollsanteckningar, innehåller förslaget också skrivelse om att ordinarie leda-
möter ska ha rätt att lämna protokollsanteckningar.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente, 2020-02-24. 
Tjänsteskrivelse, 2020-02-27.

Bedömning
Protokoll från nämnder, styrelser och kommunfullmäktige är beslutsprotokoll och 
vad det ska innehålla regleras i kommunallagens 5 kap §§ 65-68. 

Något krav eller stöd i kommunallagen att infoga protokollsanteckningar i olika 
ärende som avhandlas finns inte då protokollet ska hållas så rent som möjligt från 
olika så kallade belastningar. Något laghinder finns inte heller att tillföra sådana 
uppgifter men bör hanteras med försiktighet då de inte tillför själva beslutet något 
el-er fritar den förtroendevalde från ansvar. Det är helt upp till ordföranden att be-
stämma om de får göras. De andra ledamöterna har rätt att kräva en redovisning 
av innehållet för att den ska tas in i protokollet. 

Även om skrivelsen som föreslås inte förändrar sammanträdets och ordförandes 
möjlighet att inkludera eller exkludera inlämnade skrivelser i protokollet så förtydli-
gar det ledamöters och deras ersättares möjlighet att påverka protokollets innehåll 
och presidiet om deras ansvar. 
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________
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Utöver det som föreskrivs om nämnder i Kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente.

UTBILDNINGSNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Lednings- och styrfunktionen

§ 1 Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga 
och frivilliga skolväsendet för barn och ungdomar, omsorgsverksamhet 
för barn samt biblioteksverksamhet.

Nämndens uppgifter omfattar:
- familjedaghem, förskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg
- grundskola
- grundsärskola
- fritidsgårdar
- kulturskola
- biblioteksverksamhet

§ 2 Utbildningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som anges i:
- skollag, skolförordning och andra förordningar inom det offentliga 

skolväsendet
- socialtjänstlagen
- bibliotekslagen
- kommunfullmäktiges beslut

§ 3 Utbildningsnämndens ska
- leda och samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar för 

styrning av hela nämndens verksamhet,
- göra framställningar i målfrågor som inte i lag eller reglemente är 

förbehållna annan nämnd,
- övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna 

för verksamheten och ekonomin följs och att nämndens löpande 
förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt.

I övrigt ska utbildningsnämnden:
- med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller 

nämndens ansvarsområde,
- som lokalnyttjare samverka med kommunstyrelsen och Borgholm 

Energi AB i fastighets- och byggnadsfrågor,
- avge yttranden i plan- och byggärenden som remitteras till nämnden,
- följa aktuella plan- och byggnadsfrågor och framföra eventuella 

synpunkter till berörd myndighet,
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- fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av 
kommunfullmäktige överlämnats till nämnden,

- lämna information till allmänheten om den egna verksamheten, 
inom sitt verksamhetsområde verka för regelreformering och regel- 
förenkling,

- vara registeransvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR) för de 
personregister och journaler som nämnden för inom sin verksamhet 
och förfogar över.

§ 4 Om fullmäktige inte bestämt annat äger nämnden själv eller genom 
ombud att föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom 
nämndens förvaltningsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa 
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning 
och sluta annat avtal.

Ekonomisk förvaltning

§ 5 Nämnden har att planera, budgetera och utvärdera sin verksamhet i 
enlighet med de ekonomiska styrprinciper som kommunfullmäktige har 
fastställt.

Förvaltningschef

§ 6 Förvaltningschef anställs av kommunstyrelsen efter samråd med 
utbildningsnämndens arbetsutskott.

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET

§ 7 Utbildningsnämnden beslutar i ärenden/grupper av ärenden inom 
nämndens ansvarsområde, i den mån kommunfullmäktige inte beslutar 
annat.

§ 8 Nämnden har förhandlingsrätt vad gäller §§ 11-14 samt 38 Lagen om 
medbestämmande i arbetslivet, i övrigt ska nämnden följa instruktioner 
och anvisningar från personalutskottet.

§ 9 Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige och kommunstyrelsen 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 
ställningen är under budgetåret. Vad gäller rapportering har nämnden 
att följa de av kommunfullmäktige fastställda föreskrifterna för 
kommunens redovisning.

Inget överskridande accepteras av någon nämnd eller styrelse. Det är 
fastställd budget som gäller och varje nämnd/styrelse har ansvar för att 
detta följs.
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Om nämnden upptäcker att ett överskridande av budget är på väg att 
ske, ska nämnden omedelbart besluta om åtgärder för att minska 
kostnaderna och redovisa detta till kommunstyrelsen.

E-förslag

§ 10 E-förslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om 
möjligt beredas så att styrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att 
förslaget väckts.

De som väckt ett ärende genom e-förslag får närvara när nämnden 
behandlar ärendet och delta i överläggningarna, men inte närvara när 
beslut fattas.
Nämnden redovisar sitt beslut till kommunstyrelsen.

UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSFORMER

Sammansättning
§ 11 Utbildningsnämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare.

Ledamots och ersättares tjänstgöring
§ 12 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens 
ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt 
att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträden 
och ska underrättas om tid och plats för sammanträdena. Ersättare har 
rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. En ersättare har rätt 
att utan tjänstgöringskrav delta i två sammanträden/år med arvode.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt 
den av kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde 
oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna 
därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående 
samman- träde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner 
i ordningen.

§ 13 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund 
av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
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En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett 
sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om 
ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare
§ 14 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 

ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare 
eller någon annan anställd, som kallar ersättare. Den ersättare kallas 
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden
§ 15 Om varken ordföranden eller någon vice ordförande kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en 
annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.

Den ledamot med längst tjänstgöringstid i nämnden tjänstgör som 
ordförande till dess en tillfällig ordförande valts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid ska kommunfullmäktige utse annan 
ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden
§ 16 Utbildningsnämndens sammanträden får enligt KL 6:25 vara öppna för 

allmänheten. Öppna sammanträden gäller inte om sekretess råder, vid 
myndighetsutövning eller vid ärende som på annat sätt bedöms 
nödvändigt att behandlas internt.

Tidpunkt
§ 17 Utbildningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden 

bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens 
ledamöter begär det eller om ordföranden anser det behövs.

Kallelse
§ 18 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare, 
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast 
fem (5) dagar före sammanträdesdagen.
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Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista vilken skickas till ledamöter 
och ersättare digitalt samt publiceras på kommunens externa hemsida. 
Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett 
ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordföranden kan kalla till samman- 
träde ska den ledamot med längst tjänstgöringstid i nämnden göra detta.

Justering av protokoll
§ 18 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Utbildningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska juste- 
ras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden 
justerar den.

Reservation och protokollsanteckning 
§ 19 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 

motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen 
ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 
protokollet.

Protokollsanteckningar får lämnas av ledamöter och deras ersättare 
och ska bifogas protokollet om ordförande inte anser det belasta 
protokollet eller på annat sätt vara olämpligt. En protokollsanteckning 
ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 
protokollet.

Ordföranden
§ 20 Utbildningsnämndens ordförande ska

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens 
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,

- främja samverkan med andra kommunala nämnder och styrelser,
- representera utbildningsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett 
särskilt fall.

Delgivning
§ 21 Delgivning från utbildningsnämnden sker med ordföranden och 

förvaltningschef eller annan anställd nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar
§ 22 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av 

utbildningsnämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för 
denne av vice ordförande och kontrasigneras av förvaltningschef (två i 
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förening).
Undantag kan ske vid sekretess, då utbildningsnämnden genom 
delegation bestämmer vem som ska underteckna handlingar.
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Utskott

§ 23 Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott. Utskottet består av tre (3) 
ledamöter och tre (3) ersättare

§ 24 Utbildningsnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland 
utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en 
annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes 
uppgifter.

§ 25 Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot 
är förhindrad att tjänstgöra.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av utbildningsnämnden vid 
valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid 
proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

§ 26 Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att de behövs 
eller när minst två (2) ledamöter begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när minst två (2) ledamöter är 
närvarande.

§ 27 De ärenden som ska avgöras av utbildningsnämnden i dess helhet ska 
beredas av arbetsutskottet om beredning behövs.

Ordföranden eller utbildningschefen överlämnar sådana ärenden till 
utskottet.

Närvarorätt
§ 28 Vid nämndens och dess utskotts sammanträden får, i den mån inte 

nämnden/utskottet för särskilt fall annat beslutar, nämndens tjänstemän 
vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärenden som 
berör vederbörandes verksamhetsområde.

Ordförande i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt kommun- 
chefen har rätt att närvara vid nämndens sammanträden men inte att 
delta i överläggningar eller beslut. Närvarorätt gäller inte vid myndighets- 
utövning, sekretess eller ärende som på annat sätt bedöms nödvändigt 
behandlas internt.
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MEDBORGARDIALOG

§ 29 Utbildningsnämnden ansvarar inom sitt ansvarsområde för medborgar- 
dialog.

- - - - - - - - - - - - - - - - -
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-03 61

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 61 Dnr 2020/52 KS

Revidering av socialnämndens reglemente -  angående protokollsan-
teckningar

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att anta reviderat reglemente för nämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2020-02-10 § 31 biföll Marwin Johanssons (KD) motion om

att Borgholms kommun kompletterar sina reglementen med att ersättare som inte 
tjänstgör under nämndsmöten har rätt att delta i överläggningarna och få sin me-
ning antecknad till protokollet.

Till följd av beslutet har kommunledningsförvaltningen lämnat förslag till reviderade 
nämndsreglementen till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

På grund av att nuvarande nämndsreglementen inte har några bestämmelser om 
protokollsanteckningar, innehåller förslaget också skrivelse om att ordinarie leda-
möter ska ha rätt att lämna protokollsanteckningar.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente, 2020-02-25. 
Tjänsteskrivelse, 2020-02-27.
Bedömning
Protokoll från nämnder, styrelser och kommunfullmäktige är beslutsprotokoll och 
vad det ska innehålla regleras i kommunallagens 5 kap §§ 65-68. 

Något krav eller stöd i kommunallagen att infoga protokollsanteckningar i olika 
ärende som avhandlas finns inte då protokollet ska hållas så rent som möjligt från 
olika så kallade belastningar. Något laghinder finns inte heller att tillföra sådana 
uppgifter men bör hanteras med försiktighet då de inte tillför själva beslutet något 
eller fritar den förtroendevalde från ansvar. Det är helt upp till ordföranden att be-
stämma om de får göras. De andra ledamöterna har rätt att kräva en redovisning 
av innehållet för att den ska tas in i protokollet. 

Även om skrivelsen som föreslås inte förändrar sammanträdets och ordförandes 
möjlighet att inkludera eller exkludera inlämnade skrivelser i protokollet så förtydli-
gar det ledamöters och deras ersättares möjlighet att påverka protokollets innehåll 
och presidiet om deras ansvar. 
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________
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Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente.

SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Lednings- och styrfunktionen

§ 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter och utövar ledningen av
- socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen och vad som i lag sägs om 

socialnämnd utom barnomsorg, förskole- och fritidsverksamheten,
- verksamheten för funktionsnedsatta enligt Lagen om stöd och service 

för vissa funktionsnedsatta, LSS,
- den kommunala hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårds- 

lagen, HSL,
- ensamkommande flyktingbarn,
- arbetsmarknadsåtgärder,
- integrationsåtgärder.

§ 2 Socialnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med
- de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt,
- de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning, samt
- bestämmelserna i detta reglemente.

§ 3 Socialnämnden får utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande:
- besluta om sådan avvikelse från av fullmäktige fastställda taxor 

och avgifter, som i det enskilda fallet kan anses påkallad med 
hänsyn till särskilda omständigheter

§ 4 Socialnämnden ska
- leda och samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar för 

styrning av hela nämndens verksamhet,
- göra framställningar i målfrågor som inte i lag eller reglemente är 

förbehållna annan nämnd,
- övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna 

för verksamheten och ekonomin efterlevs och att nämndens löpande 
förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt.

I övrigt ska socialnämnden:
- med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller nämn- 

dens ansvarsområde,
- som lokalnyttjare samverka med kommunstyrelsen och Borgholm 

Energi AB i fastighets- och byggnadsfrågor,
- avge yttrande i plan- och byggärenden som remitteras till nämnden,
- följa aktuella plan- och byggnadsfrågor och framföra eventuella syn- 

punkter till berörd myndighet,
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- fullgöra övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter inom 
nämndens verksamhetsområde,

- lämna information till allmänheten om den egna verksamheten,
- inom sitt verksamhetsområde verka för regelreformering och regel- 

förenkling,
- vara registeransvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR) för de 

personregister och journaler som nämnden för inom sin verksamhet 
och förfogar över.

§ 5 Om fullmäktige inte bestämt annat äger nämnden själv eller genom 
ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom 
nämndens förvaltningsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa 
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning 
och sluta annat avtal.

Ekonomisk förvaltning

§ 6 Nämnden har att planera, budgetera och utvärdera sin verksamhet i 
enlighet med de ekonomiska styrprinciper som kommunfullmäktige har 
fastställt.

Förvaltningschef

§ 7 Förvaltningschef anställs av kommunstyrelsen efter samråd med 
nämndens arbetsutskott.

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET

§ 8 Socialnämnden beslutar i ärenden/grupper av ärenden inom nämndens 
ansvarsområde, i den mån kommunfullmäktige inte beslutat annat.

§ 9 Nämnden har förhandlingsrätt vad gäller §§ 11-14 och 38 Lagen om 
medbestämmande i arbetslivet, i övrigt ska nämnden följa instruktioner 
och anvisningar från personalutskottet.

§ 10 Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige och kommunstyrelsen 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 
ställningen är under budgetåret. Vad gäller rapportering har nämnden 
att följa de av kommunfullmäktige fastställda föreskrifterna för 
kommunens redovisning.

Inget överskridande accepteras av någon nämnd eller styrelse. Det är 
fastställd budget som gäller och varje nämnd/styrelse har ansvar för att 
detta följs.
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Om nämnden upptäcker att ett överskridande av budget är på väg att 
ske, ska nämnden omedelbart besluta om åtgärder för att minska 
kostnaderna och redovisa detta till kommunstyrelsen.

E-FÖRSLAG

§ 11 E-förslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om 
möjligt beredas så att styrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att 
förslaget väckts.

De som väckt ett ärende genom e-förslag får närvara när nämnden 
behandlar ärendet och delta i överläggningarna, men inte närvara när 
beslut fattas.

Nämnden redovisar sitt beslut till kommunstyrelsen.

SOCIALNÄMNDENS ARBETSFORMER

Sammansättning
§ 12 Socialnämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare.

Ledamots och ersättares tjänstgöring
§ 13 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens 
ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt 
att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Tjänstgörande ersättare fullföljer dock pågående ärende.

Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträden 
och ska underrättas om tid och plats för sammanträdena. Ersättare har 
rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. En ersättare har rätt 
att utan tjänstgöringskrav delta i två sammanträden/år med arvode.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt 
den av kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde 
oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna 
därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående 
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
ordningen.
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§ 14 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund 
av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett 
sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om 
ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare
§ 15 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 

ett sammanträde, ska anmäla till sekreteraren som då kallar ersättare.

Ersättare för ordföranden
§ 16 Om varken ordföranden eller någon vice ordförande kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en 
annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.

Den ledamot med längst tjänstgöringstid i nämnden tjänstgör som 
ordförande till dess en tillfällig ordförande valts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid ska kommunfullmäktige utse annan 
ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden
§ 17 Socialnämndens sammanträden får enligt KL 6:25 vara öppna för 

allmänheten. Öppna sammanträden gäller inte om sekretess råder, vid 
myndighetsutövning eller vid ärende som på annat sätt bedöms 
nödvändigt att behandla internt.

Tidpunkt
§ 18 Socialnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestäm- 

mer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens 
ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.

Kallelse
§ 19 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet.
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Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare 
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 
fem (5) dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista vilken skickas till ledamöter 
och ersättare digitalt samt publiceras på kommunens externa hemsida 
samt förteckning på delegationsbeslut som inte är sekretessbelagda. 
Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett 
ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till samman- 
träde ska den ledamot med längst tjänstgöringstid i nämnden göra detta.

Justering av protokoll
§ 20 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Socialnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar 
den.

Reservation och protokollsanteckning
§ 21 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 

motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen 
ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 
protokollet.

Protokollsanteckningar får lämnas av ledamöter och deras ersättare 
och ska bifogas protokollet om ordförande inte anser det belasta 
protokollet eller på annat sätt vara olämpligt. En protokollsanteckning 
ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 
protokollet.

Ordföranden
§ 22 Socialnämndens ordförande ska

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens 
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,

- främja samverkan med andra kommunala nämnder och styrelser,
- representera socialnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett 
särskilt fall.

Delgivning
§ 23 Delgivning från socialnämnden sker med ordföranden och förvaltnings- 

chef eller annan anställd nämnden bestämmer.
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Undertecknande av handlingar
§ 24 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av socialnämnden 

ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice 
ordförande och kontrasigneras av förvaltningschefen (två i förening).
Undantag kan ske vid sekretess, då socialnämnden genom delegation 
bestämmer vem som ska underteckna handlingar.

Utskott
§ 25 Inom nämnden ska finnas två arbetsutskott, där ett är beredande arbets- 

utskott och ett är beslutande utskott (Individutskott) för personärenden.

Utskottet består av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare

§ 26 Socialnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets 
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Om ordföranden i utskotten på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en 
annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes upp- 
gifter.

§ 27 Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot 
är förhindrad att tjänstgöra.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av socialnämnden vid valet 
bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid 
proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

§ 28 Utskottet sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att de behövs 
eller när minst två (2) ledamöter begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när minst två (2) ledamöter är 
närvarande.

§ 29 De ärenden som ska avgöras av socialnämnden i dess helhet ska 
beredas av arbetsutskottet om beredning behövs.

Ordföranden eller socialchefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
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Närvarorätt
§ 30 Vid nämndens och dess utskotts sammanträden får, i den mån inte 

nämnden/ utskottet för särskilt fall annat beslutar, nämndens tjänstemän 
vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärenden som 
berör vederbörandes verksamhetsområde.

Ordförande i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt kommun- 
chefen har rätt att närvara vid nämndens sammanträden men inte att 
delta i överläggningar eller beslut. Närvarorätt gäller inte vid myndighets- 
utövning, sekretess eller ärende som på annat sätt bedöms nödvändigt 
behandlas internt.

MEDBORGARDIALOG

§ 31 Socialnämnden ansvarar inom sitt ansvarsområde för medborgardialog.

- - - - - - - - - - - - - - - - -
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-03 62

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 62 Dnr 2020/52 KS

Revidering av kommunstyrelsens reglemente -  angående protokollsan-
teckningar

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2020-02-10 § 31 biföll Marwin Johanssons (KD) motion om

att Borgholms kommun kompletterar sina reglementen med att ersättare som inte 
tjänstgör under nämndsmöten har rätt att delta i överläggningarna och få sin me-
ning antecknad till protokollet.

Till följd av beslutet har kommunledningsförvaltningen lämnat förslag till reviderade 
nämndsreglementen (inklusive kommunstyrelsens reglemente) till kommunstyrel-
sens arbetsutskott för beredning. 

På grund av att nuvarande nämndsreglementen inte har några bestämmelser om 
protokollsanteckningar, innehåller förslaget också skrivelse om att ordinarie leda-
möter ska ha rätt att lämna protokollsanteckningar.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente, 2020-02-24. 
Tjänsteskrivelse, 2020-02-27.
Bedömning
Protokoll från nämnder, styrelser och kommunfullmäktige är beslutsprotokoll och 
vad det ska innehålla regleras i kommunallagens 5 kap §§ 65-68. 

Något krav eller stöd i kommunallagen att infoga protokollsanteckningar i olika 
ärende som avhandlas finns inte då protokollet ska hållas så rent som möjligt från 
olika så kallade belastningar. Något laghinder finns inte heller att tillföra sådana 
uppgifter men bör hanteras med försiktighet då de inte tillför själva beslutet något 
eller fritar den förtroendevalde från ansvar. Det är helt upp till ordföranden att be-
stämma om de får göras. De andra ledamöterna har rätt att kräva en redovisning 
av innehållet för att den ska tas in i protokollet. 

Även om skrivelsen som föreslås inte förändrar sammanträdets och ordförandes 
möjlighet att inkludera eller exkludera inlämnade skrivelser i protokollet så förtydli-
gar det ledamöters och deras ersättares möjlighet att påverka protokollets innehåll 
och presidiet om deras ansvar. 
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________
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Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente.

Kommunstyrelsens mandatperiod börjar 15 oktober det år då val av 
kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

§ 1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.
Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och 
ekonomiska ställning.

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska 
också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala 
företag, stiftelser och kommunalförbund.

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en 
samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument 
för kommunen (styrfunktion).

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling 
och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa 
upp de fatställda målen och återrapportera till fullmäktige 
(uppföljningsfunktion).

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana 
uppgifter som inte lagts på annan nämnd. Härutöver ansvarar styrelsen 
för de uppgifter som framgår av kommunallagen och annan lagstiftning.

Övergripande uppgifter

§ 2 Kommunstyrelsen ska
- leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och 

strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den 
kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som 
inte är förbehållna annan nämnd,

- utöva uppsikt över de kommunala nämndernas och bolagets verksam- 
het och beslut och säkerställa att kommunen har en väl fungerande 
internkontroll.

Ledningsfunktionen

§ 3 I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland 
annat:
- utvecklingen av den kommunala demokratin,
- personalpolitiken,
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- samhällsplaneringen och den översiktliga planeringen samt 
användningen av mark och vatten,

- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande 
markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och 
samhällsbyggandet främjas,

- näringslivspolitiken,
- energiplaneringen samt energihushållningen,
- trafikpolitiken och verka för tillfredsställande kommunikationer,
- informationsverksamheten,
- arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet.
- utvecklingen av den övergripande organisationsstrukturen
- ansvara för att en effektiv och ändamålsenlig organisation 

upprätthålls,
- arbetet med att fortlöpande effektivisera administrationen,
- utvecklingen av IT- och informationssystem,
- utvecklingen av brukarinflytande,
- utvecklingen gällande gymnasieutbildningar, vuxenutbildningar och 

högskoleutbildningar vilka berör invånarna i kommunen,
- utvecklingen av och verksamheten vid Borgholms Slott.
- kulturpolitiken
- frågor rörande mångfald, välfärd och folkhälsa.

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa
- utvecklingen gällande kommunens infrastruktur,
- miljövårds- och naturvårdsinsatser och verka för en god miljö i 

kommunen,
- socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas,
- verksamheten och insatserna enligt Lagen om särskilt stöd och 

service till vissa funktionshindrade,
- den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god 

kommunal hälso- och sjukvård inom särskilda boendeformer,
- kommunens arbetsmarknadsåtgärder och integrationsåtgärder.
- skol-, förskole-, barnomsorgs- och skolbarnomsorgsverksamheten 

och verka för att skollagens mål kan uppfyllas,
- fritids- och kulturverksamheten och verka för en god fritids- och 

kulturverksamhet i kommunen,
- den kommunaltekniska verksamheten.

§ 4 Kommunstyrelsens åligganden i fråga om uppsikt över de kommunala 
bolagen innefattar att
- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som 

kommunen helt eller delvis äger främst vad gäller ändamål, 
ekonomi, intern kontroll, riskbedömning och efterlevnad av 
uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen.

- löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som 
anges i 10 kap. kommunallagen är uppfyllda beträffande de aktiebolag 
kommunen innehar aktier i.
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- årligen, i anslutning till årsredovisningen, i beslut pröva om den verk- 
samhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis 
äger under föregående år varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunalrättsliga principer som gäller för verksamheten. Detta 
beslut ska delges fullmäktige.

- att tillvarata kommunens intressen vid bolagsstämmor och andra 
likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i.

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan 
finnas i lag eller förordning, samt bestämmelser i detta reglemente.

Kommunstyrelsen ska regelmässigt rapportera till fullmäktige om 
verksamhet och ekonomi i bolagen.

Styrfunktionen

§ 5 Kommunstyrelsen ska
- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för 

verksamheten och ekonomin efterlevs samt att kommunens löpande 
förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt samt att av fullmäktige 
och styrelsen beslutade anvisningar tillämpas,

- se till att redovisning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret,

- övervaka att nämndernas interna kontroll är tillräcklig
- ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och 

kommunens chefsgrupp.

Ekonomisk förvaltning

§ 6 Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och 
därvid följa av fullmäktige meddelade föreskrifter härför.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I 
uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och 
att betalningar görs i god tid samt - i den omfattning uppgiften inte åvilar 
annan - vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna 
fordringar.

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I 
denna uppgift ingår bland annat att:
- svara för att kommunen följer Redovisningslagen och övriga antagna 

reglementen inom ekonomiområdet,
- utveckla ekonomistyrningen och modeller för ekonomisk utvärdering 

och uppföljning för ökad effektivitet,
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- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom om detta 
inte uppdragits till annan nämnd,

- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan 

nämnd placera sådana medel som ingår i donation som handläggs av 
den nämnden.

Löne- och personalpolitiken

§ 7 Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid 
bland annat att:
- övergripande ansvara för kommunens löne- och personalpolitiska 

inriktning samt följa utvecklingen på det arbetsrättsliga området,
- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera 

frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare,

- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om för- 
handlingsrätt utom vad gäller 11-14, 19 och 38 §§ lagen om 
medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 
verksamhetsområden.

- besluta om stridsåtgärd,
- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagar, avtal och andra 

bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbets- 
givare och dess arbetstagare,

- lämna uppdrag som avses i SFS 2009:47.
- anställa förvaltningschefer inom samtliga förvaltningar samt 

avdelningschefer inom kommunstyrelsens ansvarsområde,
- handha frågor rörande arbetstagares pensioner,
- ansvara för kommunens lönesystem och lönerutiner,
- handlägga övriga frågor som faller inom personalutskottets verk- 

samhetsområde såsom t ex verka och svara för utveckling och 
samordning av personaladministrationen, verka och svara för 
utveckling av personalstatistik och personalekonomisk redovisning 
samt ge råd och biträda i personalpolitiska och 
personaladministrativa frågor samt

- utfärda erforderliga riktlinjer, råd och anvisningar för kommunens 
personalpolitik och personaladministration.

Styrelsen är anställande myndighet för samtlig personal i 
kommunen.

Kommunstyrelsen ska utse kommundirektör/kommunchef som ska 
ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den 
förvaltning som finns under styrelsen. Dennes uppgifter och ansvar 
regleras i en särskild instruktion som fastställs av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott är i egenskap av personalutskott 
kommunens förhandlingsdelegation i löne- och avtalsfrågor.
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Övrig förvaltning
Uppgifter enligt speciallagstiftning
§ 8 Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.

Kommunstyrelsen ska ansvara för kommunens åliggande enligt 
lagen om civilt försvar och förordningen om civilt försvar.

Kommunstyrelsen är lokal arkivmyndighet och ansvarar för samråd med 
kommunalförbundet Sydarkivera i arkivfrågor. Närmare föreskrifter om 
arkivvården finns i arkivreglemente.

Kommunstyrelsen är registeransvarig enligt dataskyddsförordningen 
(GDPR) för de register som styrelsen för i sin verksamhet och förfogar 
över.

Kommunstyrelsen ansvarar för tillståndsgivning vid ansökan om att få 
uppföra vindkraftanläggning (s k kommunala ”vetot” 16 kap 4 § MB).

Övrig verksamhet
§ 9 Kommunstyrelsen har vidare hand om:

- sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att 
allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen,

- kommunens mark och fastigheter,
- övergripande ansvar för kommunens markreserv,
- planeringen av kommunens bostadsförsörjning,
- kommunens översiktliga planering enligt PBL och den strategiska 

planeringen för kommunens utveckling samt planprioritering efter 
samråd med miljö- och byggnadsnämnden.

- kommunens beredskapsplanering,
- kommunens centrala informationsverksamhet,
- registrering och tillståndsgivning enligt Lotterilagen samt
- de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte upp- 

dragits åt annan nämnd.

Delegering från kommunfullmäktige
§ 10 Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden:

- vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter 
om säkerheten som fullmäktige angivit,

- vid behov ta upp kortfristiga lån, dvs lån med en löptid av högst ett (1) 
år,

- styrelsens och nämndernas förvaltningsorganisation inom de riktlinjer 
som fullmäktige fastställt,
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- fastställa kommunens förvaltningsorganisation,
- på begäran av en nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden 

inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fast- 
ställd beloppsram och andra riktlinjer,

- utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör 
kommunen i de fall då ansvaret inte åvilar Borgholm Energi AB,

- köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation, offentlig 
auktion eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet 
eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt inom av kommunfullmäktige 
fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och 
villkor i övrigt,

- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att 
föra kommunens talan på kommunens vägnar träffa 
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 
förlikning,

- för kommunens räkning sluta och teckna avtal,
- avge yttranden enligt Kameraövervakningslagen,
- utöva kommunens beslutanderätt i ärenden angående tillstånd att 

använda kommunens vapen,
- föra talan i mål där någon begärt laglighetsprövning av fullmäktiges 

beslut,
- avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte 

yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala 
självstyrelsen.

Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remiss- 
tiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med 
fullmäktige.

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET

§ 11 Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan 
finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

§ 12 Kommunstyrelsen ska regelmässigt dock minst två gånger per år, till 
fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den 
ekonomiska ställningen är under året. Vad gäller rapportering har 
styrelsen att följa de av kommunfullmäktige fastställda föreskrifterna för 
kommunens redovisning.

Inget överskridande accepteras av någon nämnd eller styrelse. Det är 
fastställd budget som gäller och varje nämnd/styrelse har ansvar för att 
detta följs.

Om nämnden upptäcker att ett överskridande av budget är på väg att 
ske, ska nämnden omedelbart besluta om åtgärder för att minska 
kostnaderna och redovisa detta till kommunstyrelsen.
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E-FÖRSLAG

§ 13 E-förslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen att fatta beslut, ska om 
möjligt beredas så att styrelsen kan fatta beslut inom ett år från det att 
förslaget väckts.

De som väckt ett ärende genom e-förslag får närvara när styrelsen 
behandlar ärendet och delta i överläggningarna, men inte närvara när 
beslut fattas.

Styrelsen ska två gånger per år redovisa de e-förslag som av styrelsen 
och nämnderna inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väckts. 
Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärenden inte avgjorts 
och när beslut kan förvänta fattas. Redovisning ska göras på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i mars och oktober.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER
Sammansättning
§ 14 Kommunstyrelsen består av elva (11) ledamöter och elva (11) ersättare.

Kommunfullmäktige väljer för mandattiden bland styrelsens ledamöter en 
ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.

Ledamots och ersättares tjänstgöring
§ 15 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens 
ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt 
att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid styrelsens sammanträden 
och ska underrättas om tid och plats för sammanträdena. Ersättare har 
rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. En ersättare har rätt 
att utan tjänstgöringskrav delta i två sammanträden/år med arvode.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt 
den av kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde 
oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna 
därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående 
sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
ordningen.
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§ 16 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund 
av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett 
sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om 
ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare
§ 17 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 

ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunstyrelsens 
sekreterare eller någon annan anställd vid kommunledningskontoret som 
kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som 
inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden
§ 18 Om varken ordföranden eller någon vice ordförande kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser styrelsen en annan 
ledamot att vara ordförande tillfälligt.

Den ledamot med längst tjänstgöringstid i styrelsen tjänstgör som 
ordförande till dess en tillfällig ordförande valts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid ska kommunfullmäktige utse en 
annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden
Tidpunkt
§ 19 Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen 

bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av styrelsens 
ledamöter begär det eller att ordföranden anser att det behövs.

Kommunstyrelsens sammanträden får enligt KL 6:25 vara öppna för 
allmänheten. Öppna sammanträden gäller inte om sekretess råder, vid 
myndighetsutövning eller vid ärende som på annat sätt bedöms 
nödvändigt att behandlas internt.

Kallelse
§ 20 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare 
samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 
fem (5) dagar före sammanträdesdagen.

345



Datum
2020-04-20

Sida
11(13)Borgholms kommun

Reglemente för kommunstyrelsen

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista, vilken skickas till ledamöter 
och ersättare digitalt samt publiceras på kommunens hemsida.
Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett 
ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till 
sammanträde ska den ledamot med längst tjänstgöringstid i styrelsen 
göra detta.

Justering av protokoll
§ 21 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan styrelsen justerar 
den.

Reservation och protokollsanteckning
§ 22 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 

motivera reservationen skaledamoten göra det skriftligt. Motiveringen 
ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 
protokollet. 

Protokollsanteckningar får lämnas av ledamöter och deras ersättare 
och ska bifogas protokollet om ordförande inte anser det belasta 
protokollet eller på annat sätt vara olämpligt. En protokollsanteckning 
ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 
protokollet.

Ordföranden
§ 23 Kommunstyrelsens ordförande ska:

- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela 
nämndsförvaltning,

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens 
utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,

- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga 
nämnder, samt

- representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, 
konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett 
särskilt fall.

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med de 
kommunala nämnderna. Kommunstyrelseordföranden får delta i 
nämndernas överläggningar men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte 
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild eller andra 
sekretessärenden.

Kommunalråd
§ 24 Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd.

346



Datum
2020-04-20

Sida
12(13)Borgholms kommun

Reglemente för kommunstyrelsen

Kommunalrådet ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen 
med ansvarsområden enligt kommunstyrelsens bestämmande.
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Delgivning
§ 25 Delgivning från kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunchefen 

eller annan anställd som styrelsen bestämmer.

Undertecknande av handlingar
§ 26 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen 

ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice 
ordförande och kontrasigneras av kommunchefen eller annan anställd 
som styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem 
som ska underteckna handlingar.

Utskott
§ 27 Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott som även är 

kommunens budgetberedning, krisledningsnämnd, näringslivsutskott, 
pensionsmyndighet, personalutskott och trafiknämnd samt ett kultur- och 
fritidsutskott.

§ 28 Arbetsutskottet består av tre (3) ledamöter tillika ordförande, 1:e och 2:e 
ordförande i styrelsen vilka utses av kommunfullmäktige samt tre (3) 
förste ersättare och tre (3) andre ersättare.

Kommunstyrelsen utser första och andra ersättare till utskottet. 
Ordförandeskapet i arbetsutskottet kan delas mellan ledamöterna i 
arbetsutskottet.

§ 29 Kultur- och fritidsutskottet ska bestå av tre (3) ledamöter och tre (3) 
ersättare vilka utses av kommunstyrelsen som även utser 
sammankallande i utskottet.

§ 30 Ersättare ska närvara vid utskottens sammanträden endast om ledamot 
är förhindrad att tjänstgöra.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet 
bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskotten, som inte utsetts vid 
proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

§ 31 Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs 
eller när minst två (2) ledamöter begär det.

Utskotten får handlägga ärenden bara när minst två (2) ledamöter är 
närvarande.

§ 32 De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i sin helhet ska 
normalt beredas av utskotten om beredning behövs.
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Datum
2020-04-20

Sida
14(13)Borgholms kommun

Reglemente för kommunstyrelsen

Ordföranden, sammankallande, kommunchefen eller utskottens 
sekreterare överlämnar sådana ärenden till utskottet.

Närvarorätt
§ 33 Vid kommunstyrelsens och dess utskotts sammanträden får, i den mån 

inte styrelsen eller utskottet för särskilt fall annat beslutar, styrelsens 
tjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i 
ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde.

Ordförande i kommunfullmäktige har rätt att närvara vid styrelsens 
sammanträden men inte att delta i överläggningar eller beslut.

MEDBORGARDIALOG

§ 34 Kommunstyrelsen ansvarar inom sitt ansvarsområde för 
medborgardialog.

_ _ _ _ _ _ _
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (3)
2020-03-17 2020/52

 

Handläggare
Jonatan Wassberg
Kommunsekreterare

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[  Jonatan.Wassberg@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till kommunstyrelsen

Förslag på tillägg i revidering av reglementen

Förslag till beslut 
att till beslutet lägga till revidering av reglementet för samtliga nämnder följande, 

under § 13:

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när-
varande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bil-
döverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Deltagandet ska ske så att inte obehöriga 
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud om inte hela sammanträ-
det är öppet. Ledamöter som önskar delta på distans, ska senast klockan 
15:30 dagen efter kallelsen gått ut anmäla detta till nämndens sekreterare. Vid 
extraordinär händelse kan anmälan göras närmare inpå sammanträdet. Ordfö-
randen avgör om närvaro får ske på distans. Nämnden får bestämma vad som 
närmare ska gälla om deltagande på distans på nämndens sammanträden.

att till beslutet lägga till revidering av reglementet för kommunsstyrelsen följande, 
under § 15:

Kommunstyrelsens får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med leda-
möter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga delta-
gare kan se och höra varandra på lika villkor. Deltagandet ska ske så att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud om inte hela 
sammanträdet är öppet. Ledamöter som önskar delta på distans, ska senast 
klockan 15:30 dagen efter kallelsen gått ut anmäla detta till kommunsekretera-
ren. Vid extraordinär händelse kan anmälan göras närmare inpå sammanträ-
det. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Kommunstyrelsen får 
bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans på kommun-
styrelsens sammanträden.

att göra följande tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordning: 

Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med leda-
möter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga delta-
gare kan se och höra varandra på lika villkor.
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Ledamot som önskar delta på distans ska senast klockan 15:30 dagen efter 
kallelsen gått ut anmäla detta till kommunsekreteraren. Vid extraordinär hän-
delse kan anmälan göras närmare inpå sammanträdet. Ordföranden avgör om 
närvaro får ske på distans och ska bara tillåtas om inte ersättare kan kallas.

Ärendebeskrivning
Med anledning av det nya coronaviruset, COVID-19, och som en förebyggande åt-
gärd inför framtida eventuella kriser och oförutsägbara situationer vill krisledningen 
föreslå att kommunen möjliggör för att sammanträden kan genomföras på distans. 
För juridiskt giltiga beslut ska kunna tas i de politiska församlingarna kräver kommu-
nallagen att deltagande på distans har stöd reglementet för respektive nämnd eller 
styrelse, samt att det står inskrivet i arbetsordningen för kommunfullmäktige.

Enligt kommunallagen 5 kap. 16 § gäller att ledamöter får delta i fullmäktiges sam-
manträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall 
ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga delta-
gare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Samma regler gäller för 
nämnderna som regleras av 6 kap. 24 §.

Beslutsunderlag
Kommunallagen (2017:725).

Bedömning
För att tillåta deltagande på distans i de beslutande församlingarna kräver kommu-
nallagen (KL 5 kap. 16 §, 6 kap. 24 §) att de deltagande ledamöterna ska kunna del-
ta på samma villkor, se och höra varandra. I dagsläget har inte kommunens sam-
manträdeslokaler dessa möjligheter. De videoinspelningar som publiceras på Youtu-
be sänds inte i realtid, men inspelningen skulle kunna användas om nya videosam-
talslösningar införskaffas. I tingssalen (fullmäktiges primära sammanträdeslokal) 
finns ingen sekundär projektor eller bildmonitor att visa ledamöter som deltar på di-
stans, en sådan behöver installeras i salen för att distansdeltagande ska vara möj-
ligt. Eftersom begäran av omröstningar och reservationer i dagläget meddelas munt-
ligt behövs antingen mikrofoner i bänkarna, att dessa meddelas i talarstolen eller att 
detta görs med en ny digital funktion. I dagsläget finns inget implementerat säkert 
system för videosamtal som kan brukas i kommunens regi, men sådan går att köpa 
in.  

För att omröstningar i fullmäktige ska kunna deltas i utan att ändra i arbetsordningen 
mer än föreslagit krävs att den sker muntligt eller att det köps in nya voteringssy-
stem, vilket stöds av § 25 i gällande arbetsordning. Dock kan inte dealtagande på di-
stans delta i slutna omröstningar. För detta krävs ytterligare ändringar av arbetsord-
ningen och förvaltningen ges mer tid att utreda lagligheten i en sådan ändring. 

Ny elektrisk utrustning för kommunens sammanträdeslokaler och ny programvara 
kan komma att behöva köpas för att deltagande på distans ska kunna anses lagligt 
även med ändrad arbetsordning, av detta skäl bör i första hand alltid ersättare kallas 
till kommunfullmäktige för att alla deltagande ledamöter i så stor utsträckning som 
möjligt kunna delta på lika villkor. 
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Andra kommunen har den senaste tiden berett förslag om deltagande på distans 
med liknande motivering och förslag på liknande ändringarna i deras kommunfull-
mäktiges arbetsordning och nämnders reglementen. 

Konsekvensanalys
Inga kostnadsanalyser har gjorts för inköp av den mjuk- och hårdvara som kan krä-
vas för att ändringarna i arbetsordningen och reglementena ska kunna brukas. 

Justeringen av reglementena och arbetsordningen har inga konsekvenser förrän de 
praktiska förutsättningarna för att alla ledamöter ska kunna delta på sammanträden 
på lika villkor samt se och höra varandra. Då detta beslut inte är ett beslut att god-
känna inköp att nödvändig mjuk- och hårdvara har beslutet i sig inga ekonomiska 
konsekvenser. 

 

Chefens namn. Jonatan Wassberg
Chefens titel. Kommunsekreterare

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Startsida › Covid-19 och det nya coronaviruset › Frågor och svar om fullmäktige- och
nämndsammanträden

Deltagande på distans vid sammanträden i nämnder och 
styrelser
(Uppdaterad: 19 mars 2020)

Motsvarande möjligheter finns för deltagande i nämnd- och styrelsesammanträden på distans som för 
fullmäktige. Deltagande på distans förutsätter att fullmäktige har beslutat i vilken utsträckning det får 
ske, 6 kap. 24 § KL. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor på motsvarande sätt 
som anges i 5 kap. 16 § KL.

En nämnd eller styrelse kan inte på eget initiativ, utan stöd i fullmäktigebeslut, besluta om 
distansdeltagande.

Exempel på utformning av bestämmelser om deltagande på distans i nämnd- och styrelsesammanträden 
finns i SKR:s underlag för reglemente för styrelser och nämnder.

SKR:s underlag för reglemente för styrelser och nämnder (PDF, nytt fönster)

Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 
ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast ... dagar i förväg anmäla detta till 
styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
styrelsen/ nämnden.
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Det som angetts under punkt 3.1. gäller i övrigt även deltagande på distans i nämndsammanträden. 
Utöver detta bör anmärkas att lagstiftaren synes ha förutsatt att deltagande i nämnd- och 
styrelsesammanträden på distans ska användas som ett komplement till fysiskt deltagande. Även om 
detta inte återspeglas i lagtexten.
Frågan är, såvitt känt, inte rättsligt prövad.

Vid deltagande på distans i ett sammanträde i en nämnd eller styrelsen bör ordföranden och de ledamöter 
som deltar på distans vara särskilt observanta på att den plats där de distansdeltagande ledamöterna 
deltar är sådan att inga sekretesskyddade uppgifter riskerar att röjas. Om det inte kan garanteras bör 
ordföranden inte tillåta deltagandet på distans.

Någon laglig möjlighet till beslutsfattande genom att förslag till beslut godkänns per mail eller telefon 
(per capsulam) i nämnderna finns inte.

Sveriges Kommuner och 
Regioner
SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation 
för landets alla kommuner och regioner. Vi är en 
politiskt styrd organisation och vår styrelse består 
av förtroendevalda från kommuner och regioner.

Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

info@skr.se08-452 70 00
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Startsida › Covid-19 och det nya coronaviruset › Frågor och svar om fullmäktige- och
nämndsammanträden

Deltagande på distans vid sammanträden i fullmäktige
(Uppdaterad: 19 mars 2020)

Enligt 5 kap. 16 § KL får ledamöter delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har 
beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på 
distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde.

I författningskommentaren till bestämmelsen står följande:

För det första måste det alltså ske en överföring av både ljud och bild i realtid. Bild- och 
ljudöverföring måste även ske på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra. 
Det är således inte tillräckligt att de som är närvarande i sammanträdeslokalen kan se den 
distansdeltagande ledamoten. Den distansdeltagande måste även kunna se samtliga andra 
deltagare. Om flera ledamöter deltar på distans måste även de kunna se varandra.

Ytterligare ett krav är att samtliga deltagare kan delta på lika villkor. Det innebär att ljud- och 
bildöverföringen måste vara stabil och av hög kvalitet. Om bild- eller ljudkvaliteten försämras 
eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av sådan kvalitet har 
återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor. Den som deltar på distans måste även 
ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut vid sammanträdet och delta i avgörandet av 
ärendena, även i de fall avgörandet sker genom omröstning.

Öppna omröstningar förutsätter ingen annan teknisk lösning än den redan nämnda bild- och 
ljudöverföringen. Slutna omröstningar ställer andra krav. Den tekniska lösning som används 
måste säkerställa att valhemligheten bevaras, att alla de beslutandes röster kommer med i 
rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i förfarandet så att omröstningen inte kan 
manipuleras. Om inte alla dessa krav kan tillgodoses får distansdeltagande inte ske vid 
sammanträden då sluten omröstning kan komma att tillämpas, dvs. då ärenden som gäller val 
eller anställning av personal ska avgöras.
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Fullmäktiges arbetsordning ska reglera i vilken utsträckning sådant deltagande får ske, 5 kap. 72 § tredje 
stycket KL. Exempel på hur en sådan bestämmelse kan utformas finns i SKR:s underlag för fullmäktiges 
arbetsordning.

Arbetsordning för fullmäktige

I den nu uppkomna situationen gör vi bedömningen att sådana särskilda skäl för deltagande på distans 
som anges i underlaget för arbetsordning är uppfyllt.

Det bör påpekas att reglerna inte möjliggör att ett sammanträde i sin helhet genomförs digitalt. Det som 
avses är att vissa ledamöter kan få delta på distans. I förarbetena skriver regeringen följande.

Lagtexten innehåller dock ingen begränsning av antalet deltagare på distans. Det avgörande som vi ser 
det är att man kan klara kraven på att deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Det viktigt att 
de tekniska möjligheter som finns för att klara detta utnyttjas.

För fullmäktigebeslut om att möjliggöra deltagande på sammanträde på distans gäller vanliga regler om 
beslutsfattande i fullmäktige. Det innebär bl.a. att det s.k. beredningstvånget som huvudregel ska iakttas, 
5 kap. 26–28 §§ KL. Det bör enligt vår bedömning räcka med beredning i styrelsen (även om det handlar 
om distansdeltagande i nämndernas sammanträden).

Beredningstvånget gäller inte i ärenden av brådskande natur om samtliga närvarande ledamöter är ense 
om beslutet i ärendet. Det räcker därvid inte att de är överens om att ta upp ärendet, utan det krävs också 
att man är överens om beslutets innebörd. Om ett ärende inte har tillkännagetts, krävs dessutom ett 
enhälligt beslut om att ta upp ärendet för att det ska få handläggas, 5 kap. 52 § andra stycket KL

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast ... dagar före sammanträdet anmäla detta till 
fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

 

Regeringen instämmer i den synpunkt som framförs av flera remissinstanser, bl.a. Lunds 
kommun och Solna kommun, nämligen att det fysiska mötet är viktigt. När ledamöterna möts 
fysiskt för sammanträde ger det även tillfälle till informella kontakter och åsiktsutbyten utanför 
sammanträdets ram, vilket är värdefullt för fullmäktiges och nämndernas arbete. Deltagande på 
distans bör därför i första hand betraktas som ett komplement som ger möjlighet till ett 
deltagande i beslutsfattandet som annars inte hade kommit till stånd alls.
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Någon laglig möjlighet till beslutsfattande genom att förslag till beslut godkänns per mail eller telefon 
(per capsulam) i fullmäktige finns inte.

Sveriges Kommuner och 
Regioner
SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation 
för landets alla kommuner och regioner. Vi är en 
politiskt styrd organisation och vår styrelse består 
av förtroendevalda från kommuner och regioner.

Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

info@skr.se08-452 70 00
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-10 66

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 66 Dnr 2017/92 003 KS

Revidering av kostpolicy för Borgholms kommun och Borgholm Energi 
AB

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att anta ny kostpolicy
att ny kostpolicy ersätter gastronomiska mål antagna av kommunfullmäktige 

2015-05-18 § 79.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommuns kostchef har tillsammans med kommunens ledningsgrupp tagit 
fram ett förslag till ny kostpolicy. I förslaget till kostpolicy består av sex delar: God, 
Integrerad, Trivsam, Näringsriktig, Hållbar och Säker. 

Förslaget till kostpolicy uppfyller tre av Globala målen 2030, Ingen hunger, Hälsa 
och välbefinnande och Hållbar konsumtion och produktion. Förslaget fastställer ock-
så att kommunsens verksamheter ska följa Livsmedelsverkets rekommendationer 
samt de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR).

Beslutsunderlag
Gastronomiska mål, 2015-05-18.
Kostpolicy, 2020-03-06. 

Dagens sammanträde
Ordförande föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till kostpolicy och att förslaget, tillsam-
mans med verksamhetsmålen för varje verksamhet ersätter tidigare antagna gastro-
nomiska mål. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

______________
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Revisionshistorik
Upprättad 1.0 2020-01-30 Åsa Amnér
Uppdateringar inom God 
och Näringsriktig

1.1 2020-02-17 Åsa Amnér

Borgholms Kommun

Förslag till Ny 
Kostpolicy
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Kostpolicy för Borgholms kommun
Verksamheten ska följa Livsmedelsverkets rekommendationer samt

de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR).

Välkomnande – Utvecklande - Tillsammans

En bra måltidsverksamhet inom baromsorg, förskola, skola och äldreomsorg är av stor betydelse för 
att främja folkhälsan. Tillsammans utvecklar vi måltidsstunden och hälsar alla välkomna till bords.

                                          Källa: https://www.livsmedelsverket.se
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https://www.globalamalen.se/om-undp/

Om  UNDP
FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns på plats i  170  länder  för att avskaffa fattigdom, minska 
ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta  länder att nå Globala målen till år 2030. Vi hjälper  länder 
att förebygga kriser och konflikter, stärka demokratiska institutioner och bygga partnerskap för 
en hållbar utveckling där ingen människa lämnas utanför.

UNDP  i Sverige
UNDP  i Sverige arbetar för att stärka partnerskapet mellan Sverige och  UNDP, samt öka människors kunskap 
och engagemang för FN:s arbete och Globala målen för hållbar utveckling. Du kan läsa mer om oss på: 
 www.se.undp.org

Tre av dessa mål ingår i Kostpolicyn.

INGEN HUNGER. Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet som varje 
stat har en skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. Genom att främja ett hållbart jordbruk 
med modern teknik och rättvisa distributionssystem kan vi säkerställa tillgång till tillräcklig och 
näringsriktig mat för alla.

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors 
möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa 
påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner 
och människor i alla åldrar.

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION. Vår planet har försett oss med ett överflöd av 
naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu 
långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras 
slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att 
ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar 
såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad 
sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion 
och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, 
miljö och människors hälsa.
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Maten ska vara god, näringsriktig och tillräcklig. Att laga god och hälsosam mat som 
matgästen tycker om kräver bra råvaror, kunskap och engagemang. Maten ska locka 
alla sinnen och inspirera och utmana både smaker och preferenser.

Måltidsverksamheten ska ge inblick i det svenska kulturarvet i allmänhet. Det ska 
också spegla dagens moderna samhälle med dess kulturella mångfald och uppdraget 
innefattar även att sträva mot ett internationellt perspektiv.

Måltiderna utgår från matgästernas behov och önskemål och presenteras på ett 
tilltalande och inkluderande sätt. 

Måltiderna ska stärka hälsan samt bevara eller öka matgästernas sociala, fysiska och 
psykiska välbefinnande.

Måltidsstunden ska ge tillfälle att bygga relationer, och stöd ska erbjudas de som 
önskar.

Vi har alltid möjlighet att mötas kring frågor om livsmedel, måltider och miljö.

Alla ska känna sig välkomna, trygga och bli väl bemötta i kontakter med 
Kostverksamheten. 

Måltiderna ska ge en stunds avkoppling där en trivsam atmosfär utgör en förutsättning 
att få äta i lugn och ro.

Måltidsmiljön ska främja goda matvanor genom att vara tilltalande och fräsch.

Måltiderna ska planeras och beräknas utifrån de nordiska 
näringsrekommendationerna, NNR. (Bilaga1).

Näringsriktiga måltider består av mer grönt, mer växtbaserade matfetter och oljor, 
mer fullkorn och magra mejeriprodukter och mindre av rött kött, salt och socker.

Vi utgår från tallriksmodellen.

Skolmåltider ska ge ca 30 procent av dagsbehovet av såväl energi som näringsämnen.
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Alla inköp och all hantering av livsmedel ska ske miljömedvetet.

Borgholms kommun ska endast köpa in kött, ägg och mejeriprodukter som uppfyller 
kraven för svenska djurskyddsregler.

Borgholms kommun följer Miljömålen i Agenda 2030 och måltiderna ska bidra till en 
hållbar utveckling.

Vi värnar livsmedel som är lokalproducerade för minsta möjliga klimatpåverkan.

Matsvinnet ska minskas både i servering och i produktion.

Verksamheten ska följa de av Kommunfullmäktige antagna klimat- energi-, och 
transportstrategierna. 

Verksamheten bedriver egenkontroll för att förebygga hälsorisker.

Samtliga kommunala kök är registrerade hos tillsynsmyndigheten.

Särskilda rutiner kring beredning av specialkost är framtagna.

Vi säkerställer att rätt mat serveras till rätt person.

Personal som arbetar med livsmedelshantering ska kontinuerligt genomgå 
hygienutbildning.

Transporter av färdiglagad mat ska ske enligt gällande lagstiftning.

Bilagor:

1. Utdrag ur NNR
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ANTAGNA KF 2015-05-18 § 79
Politiska mål framtagna av: Lisbeth Lennartsson (C) Edith Kihlman (M) Sune Axelsson (S) Sofie 
Jakobsson (KD) Bertil Nissen (FP) Maria Lindmark (MP).Sekr/föredragande Åsa Amnér kostchef..

Arbetsgruppen har medvetet valt bort procentsatser, vi vill att måltidsgästerna inom skola, 
vård och omsorg genom årliga enkäter lämnar synpunkter som ska ligga till grund för utvär-
dering och kvalitetsförbättring av den offentliga maten. Detta ska tillsammans med målen 
utgöra underlag för kommande budgetarbete och prioriteringar för den offentliga maten i 
Borgholms kommun. 

Målen kommer att vara försättsblad till de nya riktlinjerna för kostverksamheten som är fram-
tagen i samarbete mellan kostverksamhet och förvaltningarna.

Mål för den offentliga gastronomin i Borgholms kommun

 Maten ska lagas från grunden. Maten ska vara näringsriktig, tillräcklig och välsmakan-
de.

 Andelen ekologiskt och lokalproducerat ska öka från år till år.

 Andelen FairTradevaror/rättvisemärkt ska öka från år till år.

 Matsedel för skolan bör planeras i samarbete mellan utbildningsförvaltning och kök i 
syfte att kunna ge måltiden ett geografiskt pedagogiskt sammanhang.

Riktlinjer

 Borgholms kommun ska endast köpa in kött, ägg och mejerivaror som uppfyller kra-
ven för svenska djurskyddsregler (gäller sedan år 2004).

 Varje måltid som serveras i Borgholms kommun ska kunna vara dagens höjdpunkt för 
matgästen.

 Verksamheten ska följa Livsmedelsverkets rekommendationer. Verksamheterna ska 
kunna välja mellan röd mjölk och grön mjölk. 

Miljö

Matsedlarna ska säsongsanpassas, innebärande att man väljer att köpa säsongens frukt och 
grönt och mindre under resterande säsonger. Anledningen till detta är att produkter som ef-
terfrågas utanför dess egentliga säsong innebär en avsevärt ökad klimatpåverkan.  Ofta be-
ror detta både på att de transporteras från andra länder och att de odlas i energikrävande 
växthus. 

Köken arbetar målmedvetet för att tillvarata mat genom bl a effektiv kylning. Verksamheterna 
inom omsorg och utbildning bör också eftersträva minsta möjliga matsvinn.

De av kommunfullmäktige antagna klimat-, energi- och transportstrategierna ska följas.
_ _ _ _ _ _ _ _
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Handlingsplan – Alkohol och droger                   

 

 
Definition 
Alkohol och droger – sinnesstämningsförändrade preparat som är 
beroendeframkallande 
 
Riskbruksmodellen  
Riskbruk av alkohol medför förhöjd risk för skadliga fysiska och sociala 
konsekvenser, dvs. en alkoholkonsumtion som, om den fortsätter, riskerar att leda 
till ett missbruk och svåra medicinska skador men där problemen ännu inte är 
allvarliga. 
 

 
 
 
Förebyggande åtgärder 
Alkohol- och drogmissbruk kan ha samband med en mängd olika faktorer i 
individens livssituation. Riskfaktorer i arbetslivet kan vara arbetstider, 
arbetsorganisation, stress, arbetsuppgifternas krav, sociala kontakter samt tillgång 
till droger i arbetet. Dessa faktorer kan därför behöva beaktas i det förebyggande 
arbetet. 
 
Tecken på alkohol- och drogmissbruk 
Att ingripa i tid och att ”lägga sig i” är liktydigt med att bry sig om. Här har 
arbetsledning och arbetskamrater ett gemensamt medmänskligt ansvar.  
Var uppmärksam på förändringar i medarbetarens arbetsmönster.  
Tecken på alkohol- och drogmissbruk kan vara: 
 
Störd arbetsfunktion 

 Sviktande arbetsprestation 

 Hög felfrekvens, slarv 

 Koncentrationssvårigheter, dålig uthållighet 

 Olycksfall och tillbud 
 
Sjunkande arbetsmoral 

 Tänjer maximalt på flexen, ofta minus 

 Långa pauser 

 Semester och kompledighet söks i efterskott 

 Frekvent korttidsfrånvaro 

 Sjukfrånvaro i samband med helger 
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Labilt beteende 

 Upphov till irritation hos medarbetare och chefer 

 Rastlös, osäker, nervös, håglös, nedstämd, retlig och sårbar 

 Isoleringstendenser, fobier 

 Misstänksam mot chefer och medarbetare 
 
OBS! 
Ett enstaka tecken behöver inte tyda på missbruk. Det är när tecknen blir fler och 
börjar bilda ett mönster som chefen och medarbetarna ska agera. Inte heller 
behöver ett mönster av dessa tecken bevisa ett pågående missbruk. Vad mönstret 
däremot visar är att det är en medarbetare som behöver hjälp och stöd för att reda 
upp sin situation, oavsett vilket problem som ligger i botten. 
 
 
Arbetsgång  
Det finns två olika ”ingångar” arbetsgången beroende på om det rör sig om tecken 
på riskbruk/beroende eller alkohol- och drogpåverkan i tjänsten. 
 
 
 
Vid tecken på riskbruk/beroende                  Vid drogpåverkan i tjänsten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Skicka hem Första samtalet 

Följande samtal 

Vägran till 
behandlings- 
överenskommelse 

Behandlings-
överenskommelse - 
Skriftlig 

Konsekvenser 
Arbetsrättliga  
åtgärder 

Misslyckande 

Drogfri 

Vård 
Rehabilitering 
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Åtgärder 
Det är inte tillåtet att komma påverkat av alkohol eller droger till arbetet, eller använda dessa 
preparat på arbetet (AB § 11)).  
Vid misstänkt drogpåverkan på arbetsplatsen gäller följande: 
 

 Alla medarbetare har skyldighet att ingripa om de observerar att någon arbetskamrat 
är påverkad av alkohol eller droger 

 Chefen ska omedelbart informeras och är ansvarig för att ett ingripande görs. Vid 
samtal med medarbetaren ska chefen ta ställning till om det är sannolikt att 
vederbörande är påverkad av alkohol eller andra droger 

 Om medarbetaren förnekar intag av alkohol eller droger kan hen fria sig genom ett 
test via hälsocentalen eller företagshälsovården för ”kvalitetssäkrad alkohol- och/eller 
drogtest”. Om medarbetaren nekar till att göra ett test är det chefens tolkning som 
gäller.  

 Om medarbetaren erkänner att hen är påverkad, eller om påverkan konstaterats 
genom test, ska medarbetaren omedelbart skickas hem på ett betryggande sätt. 
Chefen eller arbetsledaren ansvarar för att medarbetaren kommer hem.  

 Berörd facklig organisation ska informeras. 

 Chefen ska dagen efter hemsändningen ta kontakt med medarbetaren för att prata 
om det inträffade.  

 Om chefen känner till att medarbetaren går på behandling för sitt missbruk ska 
kontakt tas med berörd behandlingsenhet för att informera om det som hänt. 

 Rehabiliterande åtgärder ska omgående planeras i samverkan med medarbetaren 
och personalkonsulent. 

 Chefen får inte bevilja någon form av ledighet i efterhand.  
 
 
Alkohol- och drogtester  
De alkohol- och drogtester som kan förekomma är utandningstest, urinprov eller blodprov. 
 

 Chefen ansvarar för utandningstest. Utandningstest genomförs med alkometer. 
Alkometer finns på HR-avdelningen. 

 Urin- eller blodprov ska ske i samverkan med Hälsocentralen Borgholm eller 
företagshälsovården 
 

 
Råd inför samtalen 
Första samtalet 

 Vid tecken på riskbruk/beroende eller drogpåverkan ska chefen alltid och snarast 
genomföra ett samtal med medarbetaren.  

 Kontakta HR-avdelningen/personalkonsulent 

 Planera samtalet väl. Bestäm ett datum och se till att ni får vara ostörda 

 Informera medarbetaren om möjligheten att ta stöd av sin fackliga organisation eller 
annan person 

 Klargör syftet med samtalet 

 Peka på konkreta dokumenterade händelser och situationer 

 Markera din skyldighet som arbetsgivare att ingripa 

 Undvik moraliserande 

 Ge konkreta besked om de signaler eller felaktigheter du observerat 

 Diskutera vad som kan vara orsaken till dina observationer 
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 Ge inte bara negativa omdömen utan också positiva 

 Uppmärksamma också det som inte blir sagt, t ex kroppsspråket 

 Dra inga förhastade slutsatser 

 Gör klart för medarbetaren att situationen måste förändras 

 Bestäm datum för uppföljningssamtal 
 
 
Uppföljningssamtal 

 Följ upp tidigare samtal 

 Försök få medarbetaren att inse problemet och eventuellt vårdbehov 

 Påbörja en rehabiliteringsplan (Rutin ”Rehabilitering och arbetsanpassning”) 
 
 
Dokumentation 
Det är viktigt att alla incidenter och händelser dokumenteras. Dokumentationen ska göras i 
Adato vid rehabilitering och i Novi vid disciplinpåföljd. 
 
Chefen ska dokumentera; 

 Alla samtal och åtgärder som vidtagits i ärendet 

 Händelser och sakförhållanden ska beskrivas på ett sakligt och objektivt sätt 
 
Berörd medarbetare ska få ta del av dokumentation som görs vid samtalet. 
 
 
Mer information 
www.1177.se /Fakta-och-rad/Sjukdomar/Alkoholberoende/ 
www.aa.se   Anonyma Alkoholister 
www.al-Anon.se   För medberoende 
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Policy - Alkohol och droger   
 
Enhet  Personalavdelningen 
Antagen av            Kommunfullmäktige den xxxxxx 
Version  Nr 1 2007, Nr 2 2020  
 
Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på webben 

 
Borgholm kommuns policy och handlingsplan vad gäller alkohol och droger är en 
konsekvens av arbetsmiljölagen och den skyldighet arbetsgivaren har att förebygga 
ohälsa och olycksfall i arbetet. Kommunen vill även motarbeta utslagning från 
arbetslivet och ta sin del av ansvaret för att skapa ett så drogfritt samhälle som 
möjligt.  
 
Inom Borgholms kommun får ingen förtärning av alkohol eller droger förekomma 
under arbetstid. Vid representation, utbildningar och personalsociala aktiviteter på 
fritiden ska alltid restriktivitet råda. Alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas. 
 

 
Syfte 
 

 Tidigt uppmärksamma medarbetare som uppvisar signaler på 
riskbruk/beroende 

 Öka kunskapen och medvetenheten om riskbruk/beroende av alkohol och 
droger  

 Förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i arbetet  
 

 
Ansvar  
Chef 

 Frågor gällande riskbruk/beroende av alkohol och droger ska 
medvetandegöras vid exempelvis information, utbildning, dialog vid 
arbetsplatsträffar och vid medarbetarsamtal. 

 Varje chef har ansvar för att en medarbetares riskbruk/beroende av alkohol 
och/eller droger blir uppmärksammade och föremål för stödåtgärder på ett 
tidigt stadium. 

 Problematik gällande riskbruk/beroende ska utredas och dokumenteras 
enligt rutinen ”Rehabilitering och arbetsanpassning”. 

 
 
Medarbetare 
Borgholms kommun accepterar inte att någon medarbetare är påverkad av alkohol 
och/eller droger i tjänsten, inte heller på fritiden om det påverkar arbetssituationen. 
Under rehabilitering ska absolut drogfrihet råda. 
Enligt arbetsmiljölagen ska medarbetare medverka i och fullfölja sin rehabilitering. 
Medarbetaren tar ansvar för sitt beslut att ta emot eller avböja erbjuden 
rehabilitering och ansvarar själv för konsekvenserna av beslutet.  
Som medarbetare ska du informera närmaste chef om misstänkt riskbruk/ beroende 
av alkohol och/eller droger. Att skydda en medarbetare med riskbruk/beroende kan 
försena eller spoliera en effektiv rehabilitering. 
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Samrådsyttrande Borgholms kommun – samråd 
med TMR

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar arbetsgruppens yttrande som sitt 
och överlämnar det som Borgholms kommuns samrådsyttrande till Tailor-
Made Responisbility (TMR) och Naturvårdsverket. 

Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade 2018 om ett förtydligande av producentansvaret för 
insamling av förpackningar och returpapper från hushåll (verksamheter 
omfattas inte av lagstiftningen). Beslutet innebär i korthet att producenterna 
ska ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen av förpackningar och 
returpapper genom tillståndspliktiga insamlingssystem och att insamlingen 
som huvudregel ska ske fastighets- eller kvartersnära. Tillstånd för att 
bedriva insamling söks hos Naturvårdsverket och kommer att krävas från 
och med 2021. TMR har för avsikt att söka tillstånd för ett 
insamlingssystem. Inför ansökan ska samråd hållas med samtliga 
kommuner. Kommunernas samrådsyttrande ska bifogas ansökan.

Tillståndet är rikstäckande och är giltigt i 10 år.

En arbetsgrupp bestående av representanter från kommunens funktioner för 
miljötillsyn, mark- och exploatering samt plan och bygg, och Borgholm 
Energis verksamhet för återvinning och avfall, har tagit fram föreliggande 
förslag.

Beslutsunderlag
Samrådsyttrande Borgholms kommun – samråd med TMR

För arbetsgruppen
Anna Stjärndal
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Samrådsyttrande Borgholms kommun 
– förberedande samråd med TMR
Förordning fastighetsnära insamling av förpackningar och 

returpapper

2020-03-20
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1. Bakgrund
Den 28 juni 2018 beslutade regeringen om ett förtydligande av producentansvaret för insamling av 
förpackningar och returpapper (tidningar). Beslutet innebär i korthet ett förtydligande om att 
producenterna ska ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen av förpackningar och 
returpapper genom tillståndspliktiga insamlingssystem, och att insamlingen som huvudregel ska ske 
bostads- eller kvartersnära. För att aktörerna ska få tid att anpassa sig, kommer servicen på 
insamlingen att höjas stegvis. År 2021 ska 60 % av alla bostadsfastigheter erbjudas en insamlingsplats 
vid huset eller i kvarteret. Från 2025 ska alla bostäder erbjudas den möjligheten. 

Tailor-Made Responsibility AB (TMR) har varit i kontakt med Borgholms kommun i syfte att ansöka 
hos Naturvårdsverket om att bli ett tillståndspliktigt insamlingssystem. I sin ansökan måste de kunna 
visa att de har haft samråd med kommunerna, som sedan ska lämna synpunkter på det givna 
förslaget. Samrådet genomfördes i form av ett e-postutskick den 17 mars 2020, och därmed ska 
Borgholms kommun nu lämna ett samrådsyttrande. Denna skrivelse utgör det formella 
samrådsyttrandet.

1.1. Generella förväntningar
Borgholms kommun har följande förväntningar på insamlingssystemet:

A. Att förpackningar (glas, papper, metall, plast) och returpapper ska samlas in på det sätt som är 
mest lämpligt i Borgholms kommun, med full kostnadstäckning. 

B. Det ska vara möjligt med ett samordnat system med kommunernas mat- och restavfall. Systemet 
ska vara enkelt och logiskt för hushållen.

C. Alla grupper som förordningen omfattar ska få ett fungerande system som leder till högre 
materialåtervinning (villor, lägenheter, fritidshus, verksamheter).
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2. Ordlista
Här förklaras vissa begrepp och förkortningar som används i skrivelsen.

ÅVC – Bemannade återvinningscentraler för hushållens grovavfall. Drivs i Borgholms kommun av 
Borgholm Energi.

ÅVS (mobil/stationär) – Obemannade återvinningsstationer för hushållens förpacknings- och 
returpappersavfall. 

TMR – Tailor-Made Responsibility. Privatägt företag med ett rikstäckande insamlings- och 
återvinningssystem. Kommer att ansöka hos Naturvårdsverket för att få bli ett tillståndspliktigt 
insamlingssystem för förpackningar och tidningar via bostadsnära insamling.

Returpapper – Avfall som utgörs av tidningar eller tidningspapper, exempelvis tidskrifter, 
direktreklam eller kataloger.

Mat- och restavfall – Det som får slängas i hushållens sopkärl. Delas upp i matafall och övrigt avfall 
(restavfall). 

Bostadsnära insamling (BNI) – Insamling av förpacknings- och returpappersavfall i direkt anslutning 
till bostadsfastigheten.

Hämttjänst – tjänst för hämtning av förpackningar och returpapper hos yrkesmässiga verksamheter 
och flerbostadshus. 

Fria mottagningspunkter – en plats, exempelvis hos en avfallsentreprenör, som är tänkt att fungera 
som ett komplement till de kommunala återvinningscentralerna. Ska kunna nyttjas av både 
yrkesmässiga verksamheter och boende i en-, två- och flerbostadshus.
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3. Förslag på insamlingssystem
TMR:s förslag kan sammanfattas enligt följande:

 Förslaget innebär bostadsnära insamling av returpapper och alla förpackningsfraktioner 
(plast, papper, glas och metall). Vid optisk sortering kan dock glasförpackningar komma att 
samlas in på annat sätt än i en plastpåse.  

 Nuvarande system med återvinningsstationer (ÅVS) ska fortsatt finnas kvar med möjlighet 
till avlämning av förpackningar och returpapper såsom idag. En ÅVS kan vara antingen 
stationär eller mobil.

 Bostadsnära insamling från en- och tvåbostadshus föreslås i första hand ske via två kärl 
som är indelade i fyra fack vardera (så kallade fyrfacks-kärl). I det ena kärlet finns fack för 
mat- och restavfall. Tömning avses ske varannan vecka för det ena kärlet, och 1 
gång/månad för det andra. Fackindelning planeras utifrån avfallsmängd. Detta system är 
under förutsättning att insamlingen av förpackningar och returpapper samordnas med 
insamlingen av mat- och restavfall.

 Om de båda systemen inte samordnas, kommer den bostadsnära insamlingen av 
förpackningar och returpapper vid en- och tvåbostadshus istället att ske i två stycken 
tvåfackskärl (utöver det/de kärl som finns för mat- och restavfall). 

 Insamling av förpackningar och returpapper i flerbostadshus ska ske genom separata kärl 
för respektive avfallsslag. 

 Yrkesmässiga verksamheter kommer enligt förslaget att erbjudas en hämttjänst och fria 
mottagningspunkter för sitt förpacknings- och returpappersavfall. Även boende i en-, två- 
och flerbostadshus kommer att ha tillgång till de fria mottagningspunkterna. Hämttjänsten 
ska kunna nyttjas av flerbostadshus. Om hämtningssystemen inte samordnas, kan även 
boende i en- och tvåfamiljshus nyttja hämttjänsten. 

 Optisk sortering för insamling av förpackningar och returpapper finns som alternativ för de 
kommuner som väljer att samordna detta med insamlingen av mat- och restavfall.  

4. Synpunkter på förslaget
Borgholms kommun är en landsbygdskommun med stor besöksnäring. Över hälften av hushållen 
utgörs av fritidshus. Detta ger väldigt speciella förutsättningar, och ställer stora krav på utformningen 
av insamlingssystemet. För Borgholms kommun är det därför viktigt att tillsammans med TMR kunna 
utforma det bästa systemet för just vår kommun i framtiden.
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Borgholms kommun står inför en översyn av insamlingssystemet för mat- och restavfall. Därför ser 
kommunen en stor fördel med att förslaget från TMR omfattar både fyrfackssystem och optiskt 
system. 

4.1. Återvinningsstationer (ÅVS)
I Borgholms kommun är den stora säsongsvariationen en utmaning. Därför ser kommunen positivt på 
att förslaget från TMR öppnar upp för både stationära och mobila återvinningsstationer. Det är i 
förslaget oklart hur många stationer som planeras, men Borgholms kommun ser det som ett tecken 
på att behovet kommer att utvärderas i samråd mellan kommunen och TMR, så att antalet blir 
tillräckligt. 

4.2. Tömningsfrekvens
Enligt Naturvårdsverkets vägledning ska servicegraden för småhus och flerbostadshus med ett fåtal 
boenden anpassas för normalhushållet i området. I Borgholms kommun uppstår hälften av årets 
avfallsmängder under perioden juni-augusti. För en kommun med dessa förutsättningar, är det 
viktigt med ett flexibelt system som möter de behov som uppstår. För mat- och restavfall som samlas 
in i kommunen, finns möjlighet till extratömningar, då många besöker sina fritidshus även under 
vintermånaderna. Någon liknande lösning skulle vara önskvärd även för insamling av förpackningar 
och returpapper. 

4.3. Ersättning
Förslaget från TMR innehåller ingen information angående hur ersättning kommer att beräknas. 
Borgholms kommun ser inte detta som något problem, då kommunen endast får vara insamlare, 
genom uppdragsavtal, om kommunen erhåller full kostnadstäckning för åtagandet. Detaljerna kring 
hur detta ska säkerställas, är något som kan utarbetas inför ett eventuellt avtalsskrivande.

Om kommunen väljer att inte bli uppdragstagare, försvinner möjligheter till synergier avseende 
samordning med mat- och restavfall, vilket skapar merkostnader för såväl TMR som samhälle. 
Samordningen med kommunens system för mat- och restavfall bedöms vara av väsentlig betydelse 
för att få systemet att fungera bra.

4.4. Verksamheter
I Borgholms kommun finns många småföretagare, som i flera fall delar avfallsbehållare med 
exempelvis flerbostadshus. Borgholms kommun ser det som ett potentiellt problem om insamlingen 
av hushållsavfall från verksamheter måste separeras från hushållsavfall från bostäder då det ofta är 
platsbrist i avfallsutrymmen i kommunen. 

Det är i förslaget oklart vad Hämttjänst innebär, vilken kommer att erbjudas verksamheter och 
flerbostadshus, men för en- och tvåfamiljshus är den bara tillgänglig om insamlingssystemen inte 
samordnas. Informationen kring denna tjänst är för bristfällig för att Borgholms kommun ska kunna 
analysera påverkan av tjänsten. 
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5. Samordning 
Borgholms kommun ser stora vinster i att samordna insamlingssystemen, både för TMR och 
kommunen, och ställer sig i grunden positiva till att bli uppdragstagare för insamlingen. 

Kommunen har idag hand om insamling av hushållsavfall via det kommunägda bolaget Borgholm 
Energi AB. Borgholm Energi driver de två återvinningscentralerna i kommunen. Det som kommunen 
kan bistå med i uppbyggnaden av ett bostadsnära insamlingssystem skulle kunna vara:

 Sköta insamlingen (via avtal)
 Plats på ÅVC för insamling av förpackningar och returpapper (via avtal)
 Plats på ÅVC för omlastning (via avtal)
 Hjälp att hitta lämplig mark för eventuella ÅVS/mottagningsplatser

6. Slutsats
I Borgholms kommun är det viktigt med flexibilitet, så att insamlingssystemet kan utformas i samråd 
med TMR utifrån de speciella förutsättningar som råder i kommunen. TMR har lagt fram ett förslag 
som ger möjligheter till olika val, samt efterfrågar information kring hur kommunen kan underlätta 
utbyggnaden av ett bostadsnära insamlingssystem. Det ser Borgholms kommun som ett tecken på 
sådan flexibilitet. 

Borgholms kommun ser gärna att insamlingssystemen samordnas. Full kostnadstäckning är en 
förutsättning för att det ska kunna ske.
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.489 I Protokoll överformyndarnamnd 13feb 2020 Magdalena Widell

2020-02-25 Överförmyndarnämnden 

      KS-meddelande PROTOKOLL

2020.495 I Drifttillstånd för inseglingshjälpmedel i hamnar  
inom Borgholms kommun. Gäller till 2025-01-31.

Magdalena Widell

2020-02-25

      KS meddelande TILLSTÅND

2020.511 I Mark- och miljööverdomstolen ger inte 
prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens
avgörande står därför fast gällande Detaljplan för 
del av fastigheten Borgholm 11:1 "Nydala" i 
Borgholms kommun; nu
fråga om prövningstillstånd

Magdalena Widell

2020-02-25 Mark- och miljööverdomstolen

KS 2017/69 KS meddelande DOM

Begäran om markanvisning, del av Borgholm 
11:1
Bursells Entreprenad, 

2020.517 U Svar angående Arbetsmiljöverkets inspektion på 
Gärdslösa förskola. Skickad av Maria Drott 2020-
02-26

Maria Drott

2020-02-26 Fastighetsavdelningen

KS 2020/46 KS meddelande UTGÅENDE SKRIVELSE

Problem vid/med Gärdslösa skolbyggnad

2020.519 I Fråga från Brf. Marinan i Byxelkrok ang fortsatta 
utvecklingen i hamnens utbyggnad och 
utformning. 

Magdalena Widell

2020-02-27 Fredrik Ohlén

KS 2011/208 KS meddelande SKRIVELSE

Utbyggnad av Byxelkroks hamn

2020.558 I Protokoll länsberedningen för regionala 
utvecklingsfrågor 200214

Magdalena Widell

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2020-03-18

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

Datum: 2020-02-21 - 2020-03-17

Riktning: Alla

Sekretess:

Status:

Notering: meddelande 

Alla

Visas ej

Sidan  1 av 3
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020-03-03 Ulrika Cederholm

      KS meddelande PROTOKOLL

2020.602 I Beslut från Mörbylånga kommunfullmäkrige 2020-
02-24 § 13 Övergripande överenskommelse 
Borgholm - Mörbylånga

Magdalena Widell

2020-03-06 Mörbylånga kommun 

KS 2019/146 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Ökad samverkan med Mörbylånga kommun med 
anledning av folkomröstningsresultatet

2020.608 I Förvaltningsrätten avslår överklagande gällande 
Valnämndens beslut den 21 januari 2019, §§ 1-
16. Målnummer 793-19, 19-813-19

Jonatan Wassberg

2020-03-09 Förvaltningrätten i Växjö

KS 2019/9 KS meddelande 
Dom 2020-03-03

DOM

Delegation KSO 2019

2020.620 I Överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten enligt PAN vid 
avstängning som görs i syfte att förhindra 
spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus | 
Viktig information från SKR (cirkulär 20:12)

Magdalena Widell

2020-03-11 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.651 I Bemanning vid omfattande personalfrånvaro | 
Viktig information från SKR (cirkulär 20:13)

Magdalena Widell

2020-03-12 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.654 I Överenskommelse om undantag från 
överläggnings-skyldigheten vid avstängning enligt 
BEA- och BAL-avtalen samt BUI T, som görs i 
syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad 
av coronavirus | Viktig information från SKR 
(cirkulär 20:14)

Magdalena Widell

2020-03-13 Sveriges Kommuner och Regioner

      KS meddelande CIRKULÄR

2020.667 I Förvaltningsrätten avslår överklagandet såvitt 
avser första att-satsen i paragraf 85, 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 augusti 2019 
under paragraf 85 första attsatsen att godkänna 
föreslagna trädgårdsåtgärder i Societetsparken.  
 

Magdalena Widell

2020-03-16 Förvaltningsrätten i Växjö 

KS 2019/9 KS meddelande DOM

Delegation KSO 2019

Sidan  2 av 3
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.668 I Skrivelse till KSO med synpunkter på hanteringen 
av coronaviruset i kommunen 

Magdalena Widell

2020-03-16 Ilko Corkovic

      KS meddelande SKRIVELSE

2020.669 I Utgående skrivelse från KSO om  Information om 
arbetet mot corona till KS och ordföringar

Magdalena Widell

2020-03-16 Ilko Corkovic

      KS meddelande UTGÅENDE SKRIVELSE

Sidan  3 av 3
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.548 U Delegationsbeslut- avropsanmälan vägmärken 
inklusive avstängningsmatrial 2018. Avtalstid 
2020-03-01--2022-01-20 med möjlighet till 
förlängning med 1 + 1 år. 

Jens Odevall

2020-02-21 Delegationsbeslut 

KS 2020/2 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KC

2020.490 U Bengt Nilsson- Tillstyrkt hållplats 2020-03-30--
2020-12-31 kl.
09.00-23.00

Anders Magnusson

2020-02-24 Yttrande 

KS 2020/6 2020-02-25- Skickat till polisen 
Kommunstyrelsen 2020-02-25 § 39 godkänner 
redovisning av delegationsbeslut och lägger den 
tillsammans med inkomna meddelanden till 
handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.491 U BTE bygg-  Ingen erinran mot ansökan 
Byggbelamring, Upplagsplats, Per Lindströms 
väg Borgholm.
2020-02-18--2020-11-30

Anders Magnusson

2020-02-24 Yttrande 

KS 2020/6 2020-02-24- Skickat till polisen 
Kommunstyrelsen 2020-02-25 § 39 godkänner 
redovisning av delegationsbeslut och lägger den 
tillsammans med inkomna meddelanden till 
handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.492 U Ölands Marathon- Ingen erinran mot ansökan  
Start och Mål Torget i Löttorp 2019-08-03 kl 13-
20

Anders Magnusson

2020-02-24

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2020-03-18

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

2020-02-21 - 2020-03-17

Riktning:

Status: Alla

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:

Alla

Notering:

Visas ejSekretess:

Sidan  1 av 4
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

KS 2020/15 2020-02-24- Skickat till polisen
Kommunstyrelsen 2020-02-25 § 39 godkänner 
redovisning av delegationsbeslut och lägger den 
tillsammans med inkomna meddelanden till 
handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2020

2020.549 U Tillåtelse- Grävning sker på GC - GC2004-
Sjöstugevägen 2020-03-09--2020-03-30 

Julia Hallstensson

2020-02-26 20200006/BEAB

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.550 U Tillåtelse- Grävning sker på Videgränden 3 
under perioden 2020-02-24--2020-03-27

Julia Hallstensson

2020-02-26 20200004/BEAB 

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.515 U Himla gott-  tillstyrks 2020-03-01-2020-05-24 
samt 2020-09-01-2020-10-31
uteservering 4,0 m * 8,0 m utanför den del av 
fastigheten som disponeras av verksamheten 
förutsatt att minst 1,5 meter fri gångbana 
bibehålls. Parkeringsplatser i direkt anslutning till 
serveringen får nyttjas till gångbana för att 
säkerställa att fri passage kan bibehålls, 
förutsatt att tydlig, om möjligt fasta, 
avgränsningar mellan gångtrafikanter och 
biltrafik finns.

Ansökan tillstyrks 2020-05-25—2020-08-31
Området som får ianspråktas för uteservering 
under perioden 2020-05-25—2020-08-31 är 
högst 5,5 m* 8,0 meter utanför den del av 
fastigheten som disponeras av verksamheten.  

Anders Magnusson

2020-02-26 Yttrande

KS 2020/6 2020-02-26- Skickat till polisen DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

2020.521 U Borgholms cityförening- Påskfirande tillstyrkt 
ansökan 2020-04-11, kl. 08.00-18.00. Storgatan 
samt Östra kyrkogatan är avstängd för biltrafik 
2020-04-09--2020-04-14.

Anders Magnusson

2020-02-27 Yttrande 

KS 2020/6 2020-02-27- Skickat till polisen /Magda
Kommunstyrelsen 2020-02-25 § 39 godkänner 
redovisning av delegationsbeslut och lägger den 
tillsammans med inkomna meddelanden till 
handlingarna

DELEGERINGSBESLUT

Begagnade av allmän plats 

Sidan  2 av 4
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.545 U Ölandspartiet - Yttrande över ansökan om 
allmän sammankomst; Torgmöte på Borgholms 
torg, 2020-04-09,
2020-04-18, 2020-04-30, 2020-05-01, 2020-05-
16, 2020-06-13, 2020-08-22, 2020-09-12, 2020-
09-19, 2020-10-17, 2020-11-21, 2020-12-12  
mellan klockan 10:00-11:00. Övrig tid avstyrks. 

Anders Magnusson

2020-03-03 Yttrande 

KS 2019/6 2020-03-03 skickat till polisen/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

2020.575 U Delegationsbeslut - Tilldelningsbeslut 
Byggtjänster Måleriarbeten -tjänster

Ilko Corkovic

2020-03-03

KS 2020/9 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2020

2020.601 U Delegationsbeslut- tilldelningsbeslut fönsterputs. 
Tilldelar leverantör 1 i direktupphandlingen 
gällande fönsterputs

Lars Gunnar Fagerberg

2020-03-05

KS 2020/16 DELEGERINGSBESLUT

Delegation EKC

2020.609 U Tillfälligt förbud mot fordon ena körfältet 
Tingstugatan och Guntorpsgatan från 2020-03-
13 klockan 08:00 till 2020-03-13 klockan 17:00

Helene Wertwein Haavikko

2020-03-10

KS 2020/5 DELEGERINGSBESLUT

Lokala trafikföreskrifter 

2020.656 U Tillåtelse- Grävning sker på Johan Söderströms 
väg 5 2020-03-04--2020-03-23

Julia Hallstensson

2020-03-13 20200009/BEAB

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.657 U Tillåtelse- Grävning sker på Dahls Väg 13 2020-
03-09--2020-04-03

Julia Hallstensson

2020-03-13 20200010/BEAB 

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.658 U Tillåtelse- Grävning sker på GC - GC -Tullgatan 
2020-03-2020 30-04-2020

Julia Hallstensson

2020-03-13 20200008/BEAB 

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.659 U Tillåtelse- Grävning sker på Västra Kyrkogatan 
Del 1 3 A-C 2020-03-12--2020-04-30

Julia Hallstensson

2020-03-13 20200011/Eltel Nerworks 

Sidan  3 av 4
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.660 U Tillåtelse- Grävning sker på Tings Ene 1:14 2020
-02-03--2020-06-26

Julia Hallstensson

2020-03-13 20200005/PEAB 

KS 2020/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2020

2020.662 U Beslut att revidera pandemiplan Ilko Corkovic

2020-03-13

KS 2020/9 DELEGERINGSBESLUT

Delegation KSO 2020

209683 K Topless Tour on- Ingen erinran Bilutställning  
2019-06-06. 10.00-17.00.

Anders Magnusson

2020-03-16 Yttrande 

KS 2019/15 DELEGERINGSBESLUT

Tillstånd uppvisning/motionslopp 2019

Sidan  4 av 4
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2020-03-24

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-03-10

§ 65 Fastighetsförvärv del av Osten 1; För upplåtande av tomträtt 
§ 66 Revidering av kostpolicy för Borgholms kommun och Borgholm Energi AB 
§ 67 Trafiknämnden; Begäran om hastighetsdämpande åtgärder runt skolområde vid 

Åkerboskolan 
§ 68 Medborgarförslag (Kicki Falck) öppna allmänna baden för hundar kvällstid 
§ 69 Godkännande av deltagare på besök till kommunens vänort Korsnäs 
§ 70 Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2020 
§ 71 Anpassning och upprustning av lokaler för återbruk i fastigheten Hammaren 9 
§ 72 Anpassning och upprustning av lokaler för daglig verksamhet på Ekbacka Hus 6 

plan 2 
§ 73 Avstämningsmöte projektgruppen; Projekt nybyggnation Åkerboskolan

2020-03-02

§ 74 Kommunens åtgärder till följd av nya coronaviruset (COVID-19)

2020-03-03

§ 50 Information från verksamheten, ekonomi- och fastighetschefen 
§ 51 Årsbokslut 2019 
§ 52 Bidrag till belysning av kvarn i Sotehög 
§ 53 Erbjudande om att köpa konstgräsplanen i Högby 
§ 54 Ansökan om uppväxlingsprojekt 2020 
§ 55 Fastighetsförsäljning; industritomt del av Löttorp 3:67 
§ 56 Motion (Marwin Johansson och Arne Sjögren KD) - skapa företagsbyar i 

Borgholms kommun 
§ 57 Krigsplacering av personal Borgholms kommun 
§ 58 Översyn av arvodesreglemente 
§ 59 Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente - angående protokolls-

an teckningar 
§ 60 Revidering av utbildningsnämndens reglemente -  angående protokolls-

anteckningar 
§ 61 Revidering av socialnämndens reglemente -  angående protokolls-

anteckningar 
§ 62 Revidering av kommunstyrelsens reglemente -  angående protokolls-

anteckningar 
§ 63 Inbjudan  från kommunens vänort; Korsnäs 
§ 64 Alkohol- och drogpolicy

2020-02-25

§ 49 Tilldelningsbeslut Byggtjänster: Snickeriarbeten/tjänster
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Borgholm Energi AB

§ 1 Styrelsemötets öppnande 
§ 2 VD informerar 
§ 3 Ekonomisk uppföljning december 2019 
§ 4 Insamling av hushållsavfall - insamlingssystem och utförande
§ 5 Avfallssortering matavfall 
§ 6 Prioriteringar Vattenskyddsområden 
§ 7 Projekt Hagelstad, utbyggnad VA 
§ 8 Attestreglemente 
§ 9 Tillsättning av VD 
§ 10 Återbruk 
§ 11 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer
§ 12 Beslut från kommunen 2020/

Borgholm Energi El-nät AB

§ 1 Styrelsemötets öppnande 
§ 2 Ekonomisk uppföljning december 2019 
§ 3 Elmätare och mätinsamlingssystem 
§ 4 Tillsättning av VD 
§ 5 Attestreglemente

-----------------------------------------------------------------
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